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Anlı:ara caddesi, No 100 
Telefon numaralan: 

lstanbul, 3911-3912-3913 

Gı•.,ıe vr matbaaya alt hususlar için müdirlytle müracaat •dllmtlid/t. 
Afoddeli geçen nushalar /O kuruştur. Gelen ~rak gtrl ver/im.,. 
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· ıııııııııııııııııınııınıımnıııınıııııııııı 
ve ilin ücretleri 

Gazetemizde çıkan yazıların hukuku mahfuzdur 

Abone şartlan: 

1 
lıan tarifesi: 

-~- - -- - -
rarkiy• Hariç 6 ıncı sahiftde santiml 

s tıylıgı 400 ku. WJO ku. .5 incı . 
6 750 • uro • 4 uncu ' • 12 • U<XJ • :O<XJ • 2 lncı • 

l"W1la.lilh-• ~-~u.r-••-.-

25 kil. 
50 • 80 
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Sıhhiye vekili Refik Bey diştabiplerine cevap veriyor 
• 

inkılap hayatı 

Sıhhiye vekili Refik B.in ga 
zetemize mühim beyanatı İntihabata bugün 

başlanıyor 

VilAyetten reyler bu 
akşarna gelmiş 

bulunacakhr 

Etibba muhadenet odaları ü
çüncü nuntaka intihabı bugün 
Darülfünun konferans salonun
da yapılacaktır. Merkezi Istan
bul olan oda dahilinde sekiz vi- 1 
layet mevcut olup bugünkü inti
haba ait reyler vilayetlerden gel 
meğc başlamıştır. Bursadn ta
mamile gelmiş olup diğer taraf
lardan da peyderpey gelmekte
dir. Bütün reyler bu akşama 
kadar gelmiş olacaktır. Şimdiye 
kadar gelmiş olan reyler ittifak
la Halk fırkası namzetlerine ve
rilmiş bulunmaktadır. Oda riya 
setine Tevfik Salim ve haysiyet 
Divanı riyasetine de Ali Paşalar 
m intihapları muhakkaktır. Ali 
divanı haysiyette Ankarada Sıh 

~ evzi Paşa Hz. 
Euelk" "'kşam Şehrimize 

gel dl 

Evelki aktam geç vakit Fev
zi Paşa Hz. Kartal tarikile ve 
otomobille şehrimize gelmiıler
dir. 

Fevzi Paşa Hz. ne refakat e
den erkanı askeriyemiz: Ali Sa
it, Şükrü Naili, Cevat, Fahret-

Dün lstanbuldan ayrılan murahhaslar Sirkecide Mahmut 8. 
tarpfından teşyi edilirlerken 

İstikrazı dahili yükseldi 
Tahvilat ilk defa başa ba:;;a 
g~ldi ve 100 liraya fırladı 

Bu münasebetle borsa dahil ve 
haricinde tezahürat yapıldı 

Türkiyede tahvilatlar ihdas e- Diln saat 10,5 ta Osmanlı 
dildi edileli ilk defa olarak isti- Bankası borsa acentalan vasıta
kraz dahili tahvilatı başa baş gel sile mübayaata başlar başlamaz 
miş yiini Hl. ihracı olan 100 lira- fiat yükselmiş ve nihayet akşam 
ya fırlamıştır. üzeri 100 lirayi bulmuştur. 

Malfun olduğu üzre her sene Fiatleri gösteren fiat tabelası 
Mayıs ve Teşrinisani bidayetin- lOOrakamını kaydederetmez bor 
den evel bu tahviliitın kuponları sa siılonunda sürekli al.kışlar ve 
ödenir. Bu tcdi7attan beş on yaşa nidalan başlamış buna so
gün evel de bankıı vaaltasile bor- kakta biriken halk da iştirak et
sadan lüzumu kadar tahvilat sa- miş, geçen tramvaylar durmuş-
tın alınır. tur. 

İş·'.İkrazı dahili tahvilatı esa- Aldığımız malfunata nazaran 
sen bir kaç günden beri 98 lira- bankanın mubayaatı bir kaç gün 
ya kadar yükselmişti. devam edecektir. ..... . ... _, ... _,_"____ ··-·-----

Sulhsever/er gittiler 
Sulh kongresi murahhasları dün 
şehrimizden milfarekat ettiler 

Üç giinden beri §ehrimizd~ bulu- la ayrıldıklarını söyledikten ıoonu 
nan aulh kongreai reia ve heyeti ida- kendilerine kartı gösterilen miaafir
re azaıı dün öğleden sonr• ekspresle perverlikten memnun ve mütahaısiı 
memleketlerine hareket etmitlerdir. kaldıklarını ilave ebniılerdir. Muralı
Miaafirlerimiz iıtaayonda parlak ve haslar tren ıözden kaybolundcya lca
samimi bir surette tetyi eclilmiştir.Te dar vagon pençerelerinden tetyie 11•
tYi meraıiminde bir çok zevat, bat· len zevatı ıelimlamışlardır. 
muharririmiz Siirt meb'uau Mahmut Misafirlerimizin, kısa bir zaman i. 
beyle "'bir namına bir zat hazır bu- çinde, ıeyahatlarını teıbil huıuıund'I 
lunmuşlardir. Vagonli ıirketinin Galata tubeai ta
Kongre azaları hareketlerinden cvel rafından gösterilen teılıilit tayanı 

memleketimizden gayet eyi intibalar- takdirdir. 
= 

Yalova tanınmaz bir lıa lf' g~ldi 
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E~:::J:[~[ft}}!j!!iII::::ı n HARİÇTEN ALDIGıMız HABERLER 
Afganistan'da Nadir hanın söylemektedirler. Fransızlar i- & '- ~-------m:ı:r..ı'!l-il'Blllll'l*!!Uı:r;gJi!ii_____ İ 1 e m ÜZ ak e fa t 

muzafferiyeti hakkında verilen se bu iddiayı bir Anglo - Sakson .._llllıı••••••••••••••••••••••••••~a•m:ıı•ıı.::-J1m•••••ı 
haberler teeyyüt etti. Son tel- riyakarlığı telakki etmektedir- Muzakerat ·"011 safha(la .. Ilır 
graflara göre, Nadir hanın mu- !er. Bu iddianın ne dP.receye ka- Rusgada Romangada lngilterede 
zafferiyeti tamdır. dar riyakarlık oldugunu bilmi- Eıı·m bı·r ~ey ~T • ı· l ? haf1a,ra kadar hi1.cc<'k 

Kabil işgal edilmiş, Habibul- yoruz. Her halde şu •nuhakkak- y Kraliçe kızgın 1 ~e ıs ıyor ar. . 1 ,e 
!ah kaçmıştır. Nadir hanın za- tır ki, tahtelbahirlerin ilgası i- .. .-.-..-.- ANKARA, (Telefon) - Heyeti vekile öğleden e"vzı.~ 
feri üzerine sabık kral Amanul çin gösterilen sebep makul de- Rusların naışları , Romanyada bir /ngiliz Beşvehilinin sonra toplam. leni bütçenin tetkikatile meşgul oldu_. ~ 
!ahın vaziyeti mevzu bahsolm\J.i i\ldir. Deniz altından yürüyen fel;:hir ediliyor mesele "lkh k ;oaınandanberi Rus harici ticaret mümessili ile Türkıye a;ıı·.ı 
tu. Acaba muzaffer kumandan bir silih, neden deniz iıstünden v T mühim bir nut u smda ithal ve ihraç edilecek eşya mıktarını tespit için d~aıı· 
Am ilah 

· - k ·· ·· b' ··~h f ki ı . BOKREŞ, 16 A. A. - Romanya kra d · t r l anu ı gen çagıraca mı yuruyen ır sı ... tan ar ı o - MOS~<?~ :"" 16. A. A .. - ~a~ren lıçası Marie niyabet meclisi haricin- NANKİN, 16. A. A. _ Milli hü- e en miızakeratın son safhaya geldiği haber alınmış 1 
•. 1 io· 

idi? Çünkü kralın vaziyet hay- sun? Bütün silahların gayri in- den bı!dıriliyor: Mançu~ıde ıntışar de bırakılmıt olmasından şikayet et- kumetin nakili kelamı telakki edilen min edildiğine göre bu hususat bir h<ıftaya kadar tamamı e 
li müşevveş idi. Bir defa Ka- sani olduğu iddiası mantıki o- eden _Daıly ~evs ~m.~n~eki Japon ga- miş ve mecliste kral ailesine mensup yüksek bir şahsiyet Röyter Ajansı taç edilmiş olacaktır. 
bilde kat'i olarak istifa etmiş labilir. Fakat bir devletin işine ı:etesı, J:I~rbınde ?1~urulen Rusl~rm fazla miktarda aza bulunmasını teh- muhabirine mühim bir eyalet olan -----~·-----
ve hiç bir zaman Afgan tahtına elveren silahı insani ve i§ine el- ~eseftlerınınf resmını ne~retme~.ted~ likeli addedip etmediği açık surette Şantung eyaletini kontrolu altmd.ı bLI Dalgalı borçlar İS' 
avdet etmiyeceğini bildirmişti. vermiyen silahı gayri insani ad- . ':' otogra ıa:, M~nçu~ ecne 1 m a söylemeğe hükumeti davet eylemiş- lunduran Chentiasyuan in ve şimalde 

Sonra, Kandehar'a kaçtıktan detmesi dog-ru deg"ildir. fılınde f,yef ~limETrcırEt~~~:;;İkmıttır. tir. Kralıçarun bu beyanatı siyasi ma ~n n~fuzlu bir lider olan Yen.hsishan 
\ hafilde büyük bir hayret uyandırmış ın milli hükumete karşı huk!\mete AN koJll 

sonra istifasını geri almış ve Bununla beraber İtalyan ga- MOSKOVA_. .1~. ~· A. ~ F~stla- tır. Bu mahafil, krahçarun ağır bir kartı şaclakat ve ihlas ile merbut ol- KARA, 17 (Telefon) - Dalgalı borçlar, takviye ·1e' 
tekrar hükümdarlığını ilan et- zeteleri bu husustaki endişele- aı~. h~ft~ me~1"~n ılk netıcelerı .çok hataya düştüğü mütaleasmda bulun- duklaruıa dair son defa vuku bular. yonu mesaisine devam etmektedir. Tesviyesine karar _verı pil 
mişti. Fakat Habibullah tara- rini gizlememektedirler. Tarih n:ıusaı~ır İst~sala~. arn.ınt ve malıyet maktadır. Bu hadise elyevm Romany- beyanatlan dolayisiyle siyasi vaziyet- borçlar hakkında Vekalete bir cetvel verilmiştir. Vekale.t,jçı~ 
fından kazanılan askeri bir za- göstermiştir ki, deniz kanunla- hatı .. duşmüşt':'r. Kom':'r ve petrol se- ada hüküm süren aiyaal hoşnutauzlu te son derece müsait bir tehavvül hu c-etveli tetkik ederek ashabına tediyesi esbabının istikıtt3b 
fer üzerine meınleketi terketmio. rının tanziminde kuvvetli donan nar~nd_e .ve zıraat. ve ınşaat malzeme ğa ve huzursuzluğa dikkati celbetme sule gelmi§ olduğunu beyan etmiştir. yeni sene bütçesine tahsisat koyacaktır. 

.. len ~.aıat~an.eı~.nnde. fasılasız hafta ktedir. Bu sayede §imali garbide icrasına te- İ 
ve bir defa daha avdet etmiye- maya sahip olan devlet daima mes~ısıne onumuzdekı sene başlana- BÜKREŞ, 17• A .A. _ Hükftmet şebbüs edilen isyan hareketleri akim YEN MEMURİN KANUNU "binci 
ceğini bildirmişti. Amanullah, büyük amil olmuştur. Şimdiki caktır. mahafili niyabet meclisi ile hükQmet kaldığı gibi Changlakvei, Kvangsi ANKAA, 17 (Telefonla) - Memurin kanunu ını.ıcı ~ 
Avrupa"ya geldikten sonra ge- Hukuku bahriye aşağı yukarı BoYüK BlR MUVAFFAKIYET arasında tam bir itilıf mevcut oldu- eyaletindeki fesatcı unsurlarla iltisa- memur namzetlerinin Eyliilden itibaren diğer tı..eırıurla! tııJ 
ri çağırıldığı takdirde Afganis- İngiliz kanunudur. Halbuki İn- MOSKOVA, 16· A. A. - Seatle ğundan krahça Marie tarafından U- kını temine muvaffak olamadığından kendilerine işe başladıklarr :ıyı müteakip peşin maaş verıl 
tan'a döneceğini söylemiştir. gilizler denizlerin hakimi mut- de beyanatta bulunan .~yyarecı Şe~- niversüll gazetesine vaki olduğu id- bu havalide de hrgaşalıklar nihayet Maliye vekaletince tamim r.:Ulmiştir. 

al 
ta~~f ~oskovacla!' ıtıbaren 10 bın dia edlien beyanatın hiç bir netice bulmuştur. 

Bu mü~enakız sözler karşısın- .lakı ol ı henüz bir asır ulmuş- ":'~ı.~ bır m~afeyı 100 saatte katet- hasıl edemiye.:eğini temin etmektedir İFLASINA KARAR VERlLDl 
da, Nadir hanın zaferi üzerine, tur. İngiltere ve Amerib.a'nın tıgını soylemış ve bu uçUJ fevkalade u · .. · b b .. . . h . . . d ti"" . nıversull gazetesı de u eya~.nata LONDRA 16 A A _ Berilnden 
ilk akla gelen şey, Amanulla- hak ve hukuk telakkilerinin, ~1~ç şera1ıtı . a_vaıyBe .ı1çhaın e gOekhç gınkı kralıça ile ttll'1'ta bulunanlardan biri bildirildiüine' .,;ör." Almanyanm en 
h · t" ·d· M k 'dan bundan b .. 1 d · k nl ı ave ey emıştir. ı ssa ota · ·ı _,. ld - be .. .. • ın vazıye ı ı ı. os ova oy e eruz anu an- d . . .. . d . d la .. 1 .. vasıtası e mut ..uı o ugunu yan ey- meşhllr sanayi merkezlerinden olan 
dün e-elen bir haber doğru ise, nın tedvirinde mühim bir amil hen.ızı uzel rınl e ·~· .01 yısıle, mun- !emekte, fakat bu şahsrn ismini gizle barem şehri civarında kain milpse 

asıren a et er vasıtası e yo unu ta- kt d" B. -ı h t le ·n 
Amanullah meselesi halledilmiş olması beklenebilir. · ·-· · b th bah" d me e ır. ınaena ey • gaze e rı kasabası bir müddetten beri teahhu 

Ç 
yın ekttıbcgını ve a~eı;ıf sda ı b ır edn ekserisi mezkur beyanatın mevsukiye datı maliyesini ifa edilmediüindn mi 

cleı_nektir. ünkü bu haberde * • anca t metre ırtı a a, azen e tinde , ü he etm kt dlr . . . .,. 
Nadir hanın kral ilan edildiği , G~en haftay~ ~ad~r Yugos- 1000 m~tr~ye kadar yükseldiğini be- '- ~OKREŞ~ ~IDİYOR sına karar verilmiştir. 
bildirilmektedir.Amanullah han lavya nın resmı ısmı, Sırplar, yan etmıştır. CENEVRE, 16. A. A. _İtalya ve GREV YAPIYORLAR. 
yukarda izah ettiğimiz mütena Hırvatlar ve Slovenler krallığı NE lSTlYORLAR? Yugoslavya hükumetleri tarafından LOND_RA, 16. A .A: - Atmadan 
kız sözlerile ve memleketten idi. Geçen sene diktatörlüğünü ~;ARB1N: 1?·. A:_i!'· - .. Sovyet u:ıe davet edilmiş olan cemiyeti akvam ka çekilen bır telgrafta Pıre doklarınd.a 
firar ile fena bir vaziyete dÜ"- ilan eden kralın bir emrile ınem n:ıbunden bildırildıgıne gore ~arbın tibi umumisi 29 Teşrinievelde Roma çalışan amele gündelikl_er.inin t~z.yı-

~ . . . ı cıvarmda mevkuf bulunan 2 bın So- a ve bir Te rinisanide Bel rata gi- dıne ve çalışma saatlerının tenkisıne 
müştü. Bu şerait altında Afga- leketın ısmı Yugoslavya oldu. vyet tebası Rus haklarındaki fena mu ~ . ş g ait taleplerinin kabul edilmediği tak-
nistan'a avdeti memlekete sü- Fakat değişen yalnız de, !etin ı amelelere karşı proteato makamında ecektır. ~• •ıı• • , dirde grev yapmağa karar vermişler-
kfin ve istikrar namına faydalı ismi değildir. Memleket dokuz olmak üzre açlık grevi yapmaktadır- Almanyada dir. 
olmıyabilirdi. Sonra, dig-er biri banata yani vilayete ayrıldı. lar. Mevküflar aleııl surette mahake- NE KADAR lŞSlZ VAR? 

S S b . D me edilmelerini ve beraat kazananla- Arayı umum1"yeye tarafından tahta oturtulmuş ol- onra, ır ıstan, lmaçya, Bos- LONDRA, 16. A. A. - Teşrinie-
H k K d - "b" h rın ve bilhassa çocuk ve kadınların velin yedisinde İnailterede bil milyon 

mak, Amanullah han için hay- n~.. erse.' ~ra ag gı ı er serbest bırakılmalarını istemektedir- müracaat " · · b ayn b il t iki yüz yedi bin işsiz var. Bunların 
sıyetşıken olacaktı. Binaenale> h . ın . ır mı e e ve cemaata ler: Bu~~n başka vaziyetlerinin is!filı BERLİN, 16. A. A. _ Alman ka- adedi bir hafta zarfında 25 bin rarl
bu şerait altında, Nadir hanın ızafe edilen isimler lagvedildi. e~ı!"'e~ını talep. etmekt.e ve k~ndıle- tolik piskoposların hepsi millicilerin desinde artmış olmakla geçen se.ıe
hükümdarlığı kabul etmesi en Kral tarafından memleketin teş rını soguk ve zıyasız bır muhıtte bu arayi umumiyeye müracaat edilmesi ye nisbeten yüz on iki bin noksandır. 
muvafık bir hal çaresi idi. Af- kilatı ~~~~iyesinde yapıl.'u! bu lundur~.uklarmı ve. 0~~.Y';'P !""'.m~a- hakkındaki talebin kabulü aleyhin- lKlNCl TECRÜBE 
ganistan bir seneden beri ihti- tebeddulun manası aşıkardır. ~~~:'diU::.~aat edıldıgını ılerı sur- de. bulunmuşlardır: Reisic~~hur LONDRA, 17. A. A. - R - 101 
ıaı içindedir. Bu cidal Afgan Sırpla_r, ~ı~tlar .ve Slovenler FEYEZAN VE HASAR H~den~':~g .. Başvekil M. M.uı er. e kabili sevk balonu ikinci bir uçuş te 
milletine çok pahalıya malol- krallıgı .gtttıkçe bır Avusturya'- LONDRA 17 A A - Moskova- g~nderdıg~. bır mektupta a_ra.yı umu- crübesi daha yapacaktır. _ • · · · mıyeye muracaat meselesının sebep l lYO 
muştur. Memleketı· anarşı" ve ı"h ya benzıyordu. Ayrı aya lilıllet dandan alınan haberlere nazaran iki ld - . k di · · · d uh TEM N ED R . . . o ugu nızaa en ısınının e m - LONDRA l 7 A A A t .. 
tiliil içinde görmek Afgan dost le_rin ittihadın .. dan.. .mü~eşek_kil haftadan ber~ şırnal! Rusyada fasıla- telif fırkalarca karıştrrılınış olmasın- 1 . . • · · · - vus u.a,: 

b d 1 · ı-k sız yağan yagmurlardan fevkalade ka d d la h .•.. b t ya mtıhabatırun amele fırkasının ga ı 

Nadir Han Kabilde 
Yeni Afgan hükumeti 

taayyün edecek 
1 
.. 

AN 
A ~ 

KARA, 17 (Telefon) - Sabık Efgan sefiri Gutarı:,·bİ~ 
lani Hana gelen bir telgrafa nazaran Nadir Han yarın ı>~. 
dahil olacaktır. Bu suretle yeni hükfunet taayyün edeceııtİ' 

Gireson Maarif müdürü 
G. M "f ··d::..;; '1f.!P'' ANKARA, 17 (Telefon) 

beyle Ordu Maarif müdürü 
pılmıştır. 

- ıreson aarı mu ... ~ · yr 
Mehmet Ali beyin becayişleri 

U creti maktualı memurlar ·fl1'1ı 
ANKARA, 17 (Telefon) - Ba- !er peyderpey vekilliğe göıı~•'~ı1" 

rem kanunu mucibince maktu ücret tedir. Vekalet b:.ı cetvelleri~ 
li devlet memurlarının ücretlerinin da tetkika başlıyacak ve hazır hef" 
maaşa tahvili için Maliye vekilliğin- layihayı ay nihayetine kadaf 
ce diğer vekaletlerden stenen cetvel vekileye yollıyacaktır. 

Asfaltlar hakkında tetkikat . 0ııoı· 
ANKARA, 17 (Telefon) - Nafia yetinden Galip beylerin dah11 pi~~ 

tarafından Avrupaya asfalttan yol- ları muhtemeldir. Heyet A.vrıl.~~ 
!arın tetkikine gönderilecek heyete muhtelif memleketlerinde t•1~ 
yollar müdürü Nadir, Yollar fen he- bulunacaktır. l~rını müteessir ediyordu. Na- ~r . ev et gunun sıyası .te. a - baran Neva nehrinin taraf taraf taşa- ~n ° byı arı;e~ e~g~· ~ya;' e - biyetile neticelenmesi üzerine başve

dır hanın muzafferiyeti üzerine kilenne uymuyor. Uysa ıcli A- rak bir çok köyleri ve kasabalarr"is- milm~ vbe. u mf ekselde .° enh lıkanınb.led~ril- kalete geçecek olan M. Sollo nun 1n-
Afganistan'da yeni bir sükfuı vusturya dağılmaz yaşardı.Kral tila etmiş alçak mahalleri adeta bir e .. ·~arı~ a ıg1 ınm dba. 1 . alı ' giliz amele fırkası heyeti müdlranm- l\tlCfSl.Il -Ankaı·a hattı" ' 

. . Al d b" . , .
1 

b .. . . . . . mesı ıçın azım ge en te ır erı ma- d ld. b .k. 1 f di"" .ıl'ı il' 
ve ınkışaf dev. inin başlaması te exan re ır emn yevmı ı e u 1gold~aline getırmıdştır .. Rusya il.~ Fen- srnı başvekilden talep eylemiştir. an a ı~ı te ~·al te dgra makkvül.er dı:ı . ff 
menniye şayandır. gayeyi elde etmek istiyor. ~n ıya arasında em.u?'olu. munaka- GÜLÜNÇ fAKAT MERAKLI cevapt.a ~ıyas~tı ~ın ateş~ e e- ANKARA, 17 (Telefonla) - olarak kabul ve tatbiki HeY~~ i~~ 

* * "' İsim değiştirmekle bu gayeye ~atı bu feyezan dolayısile ınkıtaa u- LONDRA, I6. A .A. _ Daily Mail ce~ hukume~ Bnt:ınya ımperator- Devlet demir yollarına ilhak edi- lece takarrür etmiştir. H~.t.,... b"'· 
n d k d akl l - gramıştır. . B r uh b" . b"ldlrili 25 lugunun tealı ve ınkişafı hususundave len Mersin-Ankara hattında, eskiden şalını temin ve her tür!U bV si~ 

Hoover ile Mac Donald ara- ~ ereceye. a .~r Y . aşı .:ıcagı MAHKOM EDlLDlLER ın ~r ınb m. a ~rı t 1 ı0~.:r . cihan sulhunun takviye ve tarsini şirket tarafından tatbik edilmekte o- sebebiyet verilmemesi dlişÜl''e 
sındaki gizli mülakattan sonra bır meseledir.~unkarız ~sınan- MOSKOVA, 16. A. A. - Tas A- sfenke 

1
':.°, ~ırı Aınle are .11ve .. a 1 ıyhetı emrinde İngiltere hükumeti ile teşri- lan tarife tadil edilmiş ve beş emsal karara esas teşkil etmiştir. · 

il İmperatorıugu d d hil ıd . . d . . ba . ev ·a auesı e man mı etını tes ır k. 'd b. h li k 1 - il neşredilen beyarıname dahi bu __ a a_ . o. u- ıansı Harbın en ıstıh r edıyor: Mııh d h ela F "t b.. .. Al ı mcsaı en ıran a a mıyacagmı ııeı· - h ld 1 . e en meş ur ma m rı s, utun - . 1 . . ASKER Cl" •RALARI 1 H b de 
mükalemeler etrafındaki esrar gu a e 9 uncu asrın ıkincı ya keme Sovyet konsolosha~esın_e ı:apı- manyayi kahkaha ile güldünren bir terrun ey cmıştır. I ....,., ayvan yem e ,• 
perdesini kaldıramadı. Hoover- rıs~dll? sonra bu müşkül mese- lan başkın esnasında tevkif edilmiş o- davayi kaybetmiştir Mumaileyha JAPONYA KABUL ETT HAKKINDA flıb'. 
Mac Donald mu··ıa'katı ve bu le ile bır çok. devletler ka.rşılaş- lan 37 Rustan beşini dokuz, 21 ini ye bu clavayi yaşının 55· olarak gösteril~ LONDRA. 17. A. A. - Joponya- ANKARA, 17. - Tütün inhisar ANKARA, 17 (Telefon) bedeli; 

l d B di sene ve diğerlerini de 4 ile 5 ara- diği kısa bir tercümei halini m••h' r nın, İngiltere tarafından bahri konfe- idaresi her taraf.ta kaçakçılarla mü- müdürlerinin hayvan yem dt".,ı 
n·~ ikatın neticesi günün en mü mrş ar ır._ ır zaı:ı:ıa?lar cıhan~ sında tehalüf eden mühtelif hapis ce- b" .. 1 T d d-·. ~ ransa iştirak için vuku bulan daveti cadele etmektedir. Kaçakçılık kanu- !arak on lira almaları ve bu lı<111r:, lıôm siyasi dedikodusu olmakta k'.'rşılaştıgı en mühım mesele ı- zalarma mahkum etmiştir Çinli olan metl:'etrahm':' .ıtu "mi aah~ııene .kaerce en 1 e kabul eden cevabi notası bugün öğle nu mucibince renkli imal edilmekte lacak nahiye müdürleriniıl .ıv ( 

d F k t b d 1 1 .. k 38 . . .. . . . ye ı rırıye a ey m ı me ey e- . . . . 1 k 1 k" . r d .. . . . . . 9"" '.A berdevamdır. Neşredilen beyan ı. a a U ev et er, nıure - mcTıAmŞuKEtteNhıTTm bEerZaEat eyEleLmEıştır. miş idi. Yaşının ancak 47 olduğunu den sonra hancı ye nezaretine tevdi o.a1~ as kaer cıkgar~b~rı ıının1 e ":-. e go-k bealedlklerını ıta arrurlerın~ j,(,ıır 
'1ame vazıh değildir. Bu kadar kep oldukları anasıra ay~lma~- LZ iddia ve bunu isbat için bir veladet- edilmiştir. ru urse ça g~ ı muame e gorece , sak ile. tevsik ettiri!melert 
gizli ve esrarengiz mükaleme- dan evci mesele halledılmedı. :t.ı:?SKOVA, .. 17. A. A. - Taşke~t name ibraz eden madam Frits hu LONDRADA BiR SiYASET al"; ve satan şıddetle mesul tutula- tamim edilmi§tir. 11,, Avusturyaya k b h l te dun akşam dun akşam yarım dairi- kadar ihti ar österilmesinden e k Londra, 16 (A.A.) - Bütün harp ca tır. V d . yo 
!erden sonra daha vazıh olması . . ar~ı u a çaıe- ka deva eden şiddetli bir zelzele his bizzat k ~·s~in gerek me g r°ı_ esnasında şarki Afrikadaki Alman YIRTIK PARALARI OSMANLI arŞUV8 emır 
da beklenemez. Evela Kellogg ~ru hararetle mud~aa edenle- sedilmiştir. Bir çok evlerde rahneler duğu ti;a~r~~un 'uğradığı azi:':u!'a:ar kuvvetlerine kı:manda etmiş olan ce- BANKASI DEC.lŞTlRECEK k i 
misakının sulh ve müsalemet nn başında da Sırbıstan vardı. hasıl olmuştur. için tazminat istemişti. neral von Bettıvvorbeck, 2 Kanune- . ANKA~:. 1_7 -:: Yır~ para.I~r ta ongres "'' 
için bir temenniden ibaret oldu- V:ukuat!Pi.. garip bir istihzasıdır v .. onsada V l'd . ba ka b" kad velde Londrada şerefine verilecek zi- lımatnamesı onümuzdekı hafta ıçınde ANKARA 17 (T 1 f n) •• ~ 

ki b Y 1 
.
1 

A ı• k a u . e a etnamenı!' . ş ır ma f b ı · · k b mevkii tatbike konulacaktır. Bu bu- ' e e 
0 

• 100 
"' 

,.,.b- u ve bunun ahkamına devlet- • ugun ug_os avya ı e vus- aıt oldug· u kanaatını elde eden malı- ya ette hazır u unması ıçın vu u u · .. . vada toplanacak olan deın•' 'A'l.r-
t ll 

· · · · ı d ti k b ı tmi f B · f tt susta talımatname uzerınde yapıla- . . . . _..,ıv-
ler tarafrndan riayet edileceği u_ry'.l11ın0r~ en t3:mamen değiş- K k k ( keme madam Frıts ı bır mıktar zarar an k"a~~ .k a uuı:'a_ : :'". u zı:ı:atie ~ cak tetkikat bitmiştir kongreaıne hliktlmetımıJ n:;,,ııı,~ 
söylenmekte ve İngiltere ile A- mıştır. un Sırbıstanın Avus- Of U 8 mlyOr v_e ziyan tediyesine mahkum eylemiş- şatr .1 ıa"nıa mb 1 re ekenne _ışfrta Bu tebdil için Os..;,anlr bankasına fıa vekaleti demir yoll~ u. 111uo•..ı 

turya hakkında k 11 d - ~---··-- tır. e mıs ~ ar u unaca ve zıya e e, .. . . . dür muavini ve fen ıılerl .ııl'. merika'nın kendilerini alakadar - . ~ an ıgı man- Fransanın şark hudut- • muharebeler ""nasında Alman cene- ucret verilecektır. Bu meselenın me- N . be d"I . tir· "erP 
eden meselelerde anlaştıkları tıgı .ve lısanı bugun, A vus~~ya Cinde ralinin rakibi olan ceneral Smuts, ri suliyetini Osmanlı bankası deruhte azını y memur e ı ınıt )<tC 

bildirildikten sonra Londra'da Sırbıstan hakrnda kullanabılır. )arına çelik dıvarlar yaset edecektir. etmiştir. B. bu akşam latanhula hare 

bir konferans toplanacağı ilan A. Ş. çekiliyor isyan 8kJm kaldı BU DA BlR DERT Zl~I~~~~~!Jf:L~~IK HİNDENBURGUN ~IC~~jl 
edilmektedir. Amer/Jıada LONDRA, 17. A. A. - Daily Mail TORONTO, (Kanada), 16. A. A. LONDRA, 17. A. A. - Kalay pi- ANKARA, 17 - 28 Teşrinisanide BERLİN, 16 (A.A.) - ll tıl~ 

Avrupa ve Amerika'nın hiı- in Paris muhabiri bildiriyor: Fransa Kanada klubü tarafından şerefine ve- yasasından bahseden "Financial içti~ı takar~ür eden Ziraat b~n~ası bur !.linde~~?1"&: Başvekil 1'· ;sı"'y 
kiımet ricali her vesile ile Kel- B • b hariciye nazırı Sorbon fakültesinde rilen ziyafette bir nutuk söyliyen M. Nevs" gazetesi Pazartesi günk;i •ıat heyeti umuınıye t.optaı;ım~s;na ıştırak re gon~erdigı bır ~ektupta ııı~",, Jr askın k d d M D ld ek imper t 1 k h" tenezzülünün bedbiuane tefsiriere '.·ol d k al lı t la tl d b ~ ka ti · f rica · •'1 logg misakının bir ruya olma- irat ettiği nutukta şar hu u unun ac ona , ger a or u ıi- e ece az arın s esı vı ye er en ve şa sı naa erının ı iıJl "1' 

h k" B •• t •• • k • d 1 her türlü toplarla mücehhez ve bir- kümetinin ve gerek dominyonlar hü- açmış olduğunu yazmaktadır. :vloz- banka müdürlüğüne gönderilmekte- lelerinde mevzuubahsedilıne~ao•'
1

Jil 
yıp. a ıkat olduğunu söylemek U Un iÇ 1 epo arı birlerine müteaddit tahtelarz telefon kumetlerinin vazifesi kendi iradesini kur gazete bu tenezzülün kalav fia- dir. Bu hafta içinde içtimada müza- retle karşıladığını ve şah~i. ııi>; 
tedırler. Bu, O kadar tekerrür kt ve telgraf hatlarile merbut bir istih- imperatorluk eczasrndan herhangi tında .. alb senede~ beri _vuku bulan kere edilecek hususata ait ruzname rini mevzuubahis etmek .ı~~~ <' l 
etmektedir ki, ya telkin ile ken- ÇI 1 kamat silselesile takviye edilmckk birine arzusu hilafına cebren kabul et e.n buyuk tedennı ~ldugun~. a~ydct- tanzim ~di!e<ektir. tarafa mezuniyet verıncdığl 0 lı1Ji' 
dilerini inandırmak ve yahut NEVYORK, 17. A. A. _ İçki me olduğunu, bir kaç milyara mal olan tiremiyecek ve fakat bu eczanın ara- tı.kte!' son~a bu ha~ın her tu~lli ta~- Ruznamede bir çok mühim mevat kanaatini Young planı Allll~c''~ ~ 
başkalarını kandırmak istedik- mnuniyeti kanunu ahkiimrnı tatbi- bu inşaatın gelecek seneye kadar ik- larıncla te~riki mesa! etmelerini te- dıt. sıyasetıne muar~z. olan mustah~il- bulunac.ı.ktu. Bu meyanda kredi ko- nu esasisi mucibince haJ!ed de'' ,r 
1 · h" km kle muvazzaf federal memurları dün mal edileceğini, bu çelik divar saye- min edecek bir hükumet sistemi tan lerın mukavemetlerını kırmış oldugu- operatifleri gibi zıraat erbabını gayet dereceye geldiği vakit izalı •b~ "'ııA 
~rıne ıi . etmek caizdir. İngi- gece gayet eyi yapılmı• askeri ır.ane- sinde Fransa için şark cihetinden kor zim etmekten ibaret olduğunu soy- nu ilave etmektedir. Son zamanlarda yakından alakadar eden hususat var- bildirmektedir. Reisicüınhıl~·ği~' lız - Amenkan mukarenetinin 

1 
' lemı"ştı·r. teşekkül etmiş olan müstahsiller ce- dır. , tubun bilcümle gruplara teb 

1 

' vra ar sıhhat ve kat'iyetile gerek Nev- kulacak artık hiç bir şey kalmıyacağı 
Avrupa ve bilhassa Fransa ve York ıehri dahilinde ve gerek sahil nı söylemiştir. • miyetinin Teşrinievel nihayetinden e- ~u:zname!inı.ı zenginliği itibar~e vekilden rica etmektedir. ,;ıı 
İt~lya'da akisleri pek gayri mü- de bir takım noktalarda ayni zam

1
n- YENl BlR HAT ~ga.uiş~a.-da ve!, kendi siyasetine müteallik, bir b~ ıçtıma dıgcr ıçtmalardan çok mü- IZMlRDE KOMül'l151" ~ 

saıttır. Bu devletler Londra d.a 3.5 ~izli ispirtolu içki satış depo- PARİS, 17. A. A. - Tayyareci K l k• l } o beyanname neşretmesi muhteınc!Jir. hımMoülaLcaKlktYrrE. MEKTEBi ANKA- MAHKOM OLTD~ıı·~; b-·' 

k f d 
sıl ki k k la G 1 M h B · fa lffi Q aca r c Daily Telgraf, diyor ki: Fiatlarda l l ..,. ,,.. ıı1'~ 

on eransma aveti kabul et- e ıç aça çı rının gizlmmekte ou et, arc esseau ve ourgoıs '-• RAYA NAKLEDlLECEK MI? ZM .. R., 17 CA .. A .. > - rrceı• ':t oldukta ah td h · R · M · d ı d vukua gelen her yeni tcnezzlıJ, müs- Ağ ~=~ mişlerdir. Fakat bu konferans 
1 

dır rr m a e ta arnyat yapmı' eunıon ve orıs a a arın an geç- SİMLA 16 (A. A.) Kabil- tahsilleriıı vaziyetini daha ziyorle mü ANKARA 17 - Mektebi mülki- met c':'rmile şehrımız d"JeP r-. etrafındaki neşriyat muz·· akera- ar . : Memleketteki içki kaçakçılığı mek üzre Paris ile Madagaskar ara- d 1 . 1• .. d "le b" h b . • .. . .. kemesınde muhakeme e 
1 rıı•~·...r teşkilatlarından en büyüklerinden bi- smda bir posta seyahati icra etmeV. en te sız e gon en ~ ır a er şkilleştirmektedir. Hatta buıılardan yenın ~nkaraya. n~klı me.se~esı henu~ nist Niko dört sene hap•• vicirı;f 

tın bir netice vermiyeceğine rini istihdaf kaçakçılar kralı da bulun için Bujedcn hareket etmişlerdir. de şehrın perşembe gunu şah va bazıları, istihsalihın tevkifini dü~ün- tamannle teh~llur •uı:_eıru~tır:Mamafı olmuştur. Merkum 18 yaşa," ,y• 
delalet etmektedir. Bu iki dev- maktadır. 32 kişi tevkif edilmiş olup -• • Ji han ile Mahmut han tarafın- mektedirler. Avrupa, daima ınühir.ı Ankaranm gundea gune mkişafı ve diğinden c .. sene dort 
let, 

11
, iıir dereceye kadar da Ja- aralarında kaçakçılar kralı da bulun- Yunanisfanda dan zaptedildiği, Arkne mevkii- miktarda kalay çekmektedir. Ruya her medeni hükumet merkezinde da- dirilm· tir ezası uç 

d 
· 1 · b • · hak ?'a~tadır. Mühim miktarda ispirtolu . . .. k .. b b da eyi bir mahreç olabileceği gibi A- rülfünunun muhtelif şuaabatının bu- . 1§ • .,,(///1111/fli 

ponyo., enız enn ser estısı • ki .. d N" . . .f ·o run ıse pazar gun u om ardı- mcrika istihlakatının artması da ümit lunması itibarile ileride bu mesele ü- 7///////////#AW/////////ff/////#'ı / 

k d k
. A 1 S k k ıç musa ere edilmiştir. lÇlil lStl a ettl c d d.. .. - .. b"ld" f9. ı • e ın a ı ng o - a son no tai Nev. _ Jersey tepelerinde kain olup _ • man an sonra uştugu ı ırili- edilmektedir. Daily Telegraf bu tene z~rinde fikir yüriitülmesi muhtemel- ~ "ll.lekte• n l 

nazarına şiddetle muarızdırlar. umuını karargfilı ve imaliitlıane itiz- . ATİ1:1~· 17. A .. ~· -.Erka~ı .har- yor. zzülün mütemadiyen devam edip gi dır. ~ 1,.1.4 'Y IJSI 
Bilhassa tahtelbahirlerin ilgası metini görmekte olan bir ikametgih- bıy~ .reısı Merentıtıs ~lı ~.eclısı .as- Bu telgrafta Habibullahın fi- demiyeceğini yazmaktadır. 4

' -· ~ .. b8/t hakkındaki teklif, bu milkale- da mitralyozler, diğer bir takım si- k.erı il~ ~rasınd~ ç.'kan ıhtılaf netıce· rar ettiği de haber verilmekte- __ .. -- .')ırbistanda ~ musa ~ 
1 

. lh !ahlar ve mühim miktarda mülıi t sınde ıstıfa etmıştır. d. B" h. 1 N d" h Daigarl.•C--da . izı .. ha ll 
me enn su tan ziyade, deniz- . mma PİRE 16 A A T hl" ır. ır çok şe ır er a ır aııa T')lebe nu"'mayı·sıerı" ~ 23 u"'ncu .pl"' ı bulunmuştur. Şarap ve likör tedarik . • ' · · .. · .-:- a. ıy~ ame- B" k ".!. ı9. p • 

erde Anglo - Sakson hakimiye- ve teminine mahsus yeraltı tünelleri- ı~sı ~u.g?a.y ve ~omur tahlıyesı ~me- mütavaat etmişlerdir. Mumai- tf SUİ ast , ~ . ce~ r 
tini diınyaya kabul ve tastik t düf dil . tir lıyesını ıkıtaa ugratml'lardır. Lıman leyhin dün yeni kralın intihabı BELGRAT, 17. A. A. - Zagrepte ~ DUn akşanı bitti• 11 ııad'0 
g~yesini istihtaf ettiği şüphesi- ne ~:'kfun et mış İ b kili reisliği intizamı temin için cap eden için mill1 bir meclis toplamak SOFY A, 17 · A. A. - Makedonya ali moktepler talebesi Pota mahkeme 1 Cum rtesi akşaıııııt 4 uoç 
nı uyandırmaktadır. . . . . de k".!~~u~ anı· b" u tle~ . tın tedabri almıştır. üzre Ka'bı"le gelmesi beklenı·yoı·- ınuhacirleri milli birliği katibi Vasi! si tarafından verilen karar aleyhinde kabul edilecektir. 2 ... ,.~t 'ı 

ızını cıvar a ""' gız ı ır te sız ısta- Vasilovic ile halk bankası mi.ıdiri A- d" kş ·· · ı d b ı ıan"' 1 ı~ 
Filhakika tahtelbahirlelın. 1·ı- k k tl k d · PROTESTO ETTlLER... d • un a am numayış er e 

11 unmuı- hafta bu gUn oaŞ bet syonunun aça ç ı enız filosuna u. leksandr Avenof dört mechul şahıs !ardır. ~ mUblnt ııa 1ı· 
gası denizlere hakim olan dev- hi·t~ben gön~ermiş olduğu şifreli tel- BELGRAT, 16. A. A. - Polisin SON NUSHA... tarafından yaralanmışlardır. Carihle- Zabite numayişçileri dağıtmıştır. ~ Haftanın en t 01110 ~e ..ı~e 
ı:tıe~ için strat~jik (si!vkulcey- sız er sayesınde yakalamışlardır. Bu mümanaatına rağmen hin kadar ta- ROMA, 16. A. A. _ Observatore rin Makedonya ihtilalcilerinden oldu 10 kişi tevkif olunmuştur. ~ seçmekten ibare 1 ışlt" p 
şı) bır zarurettır. Fakat tabii te~ki!At mitrayözler ve ufak toplarla !ebe İstrie de tesis olunan usulü idare Romano gazetesi liberal muhafazakar klan zannediliyor. Zabıta bir çok ki- Belgrat darülfünun talebesi mcz- ~ l.bemlzin mcmlel<e foıao ~. 
bu ihtiyaçtan asla bahsedilme- mucehhez altı vapurla icrai faaliyet

1
. aleyhinde protesto etmek- üzre toplan fırkasmm nariri efkarı ola~ ve g; ra mscleri tevkif etmiştir. Şimdiye kadar kur mahkemenin verdiği hüküm ale· ~ a!Akasını celbe matU U ııaflll 

k h lb etmekte ve Bermut adalarile sair mm mışlar ve hiç bir hadise zuhuı etme- şmda bulunan Gazet dö Ferrare nin hiç biri elde edilcmemişıiı:.:_ yhinde bi ·· karar sureti kabul etmiş- ~ müsabakanın 23 unc ya''~ 
~e t: v~ ta __tı;. ahirlerin ilgası, takalar~~n ispirtolu içkiler nakleyle- den dağılmışlardır. yarın son nüshasının intişar edece- iDAM EDİLECEK tir. Zabite talebenin h~riçte tezahü- ~ sındayız. 23 uncU ııaftll d'çe~.1 
ınsanı bır mulahaza ile ileri sü- mekte ıdı. GERi ALDILAR MI? ğini haber vermektedir. NOLA, 16. /\, A. _Devletin cm- ratta bulunm.asma ınanı olmuştur. ~Zi k dar devam e 1 ıe' 
rülmektedir. İngilizler ve Ame TEBRiK TELGRAFLAR! HARBİN, 17. A. A. - Bir Çin te- lTIL'F ETTlLER · t İ akşama a c"fll' , VASHİNGTON 17 A A ~ niyetine mlitea~Iık mo•ail ile meşgul SPANYADA 8 R KABUL r, pfar p •fll rikalılar bunun medeni bir si- . ' · · · - M. bliği Çin kuvvetlerinin pazartesi gü- BADEN BADEN, 17. A. A. - Mü olan hususi mahkeme Viladimir Go- ~ ve gelecek ceva 1 e• 

I
" I dı Hoo.ver ıle M. Ma .. c Donald aralarında nü akşamı Lingkiyangsieng şehn"nı· MADRIT 16 (A. A.) - M ~ k kad•r kabll / a o ma g-mı ve bu sebeple ı"s- b stakbel beynelmilel bankanın hisse se rtanet yi idama, ve diaer <!ört müt- ' · "' a şamına te r.'k ve. teşekkur telgrafları teati Sovyetlerden istirdat etmiş olduklar- h Primo dö Rivera Leh orta elçi ~ tim~! ı-rlilmemesi icap ettiğini etmışlerdır. mı bildirmektedir. nedatı şeklindeki scrmayeai haklaP- tehimi oturar sene hau•e mahkum et- · ~ cektlr. #'/fa 

da esas itibarile itilaf hasıl olmuştur. miştir. • •İni kabul etmiştir $m-g#/#ff$//ff////////////h 
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p EkOnOmi - - r=l=M=İ=LL=İ=Y=ET=İ=N=Ş=E=H=·~;=H=A=B=ER=L=E=R=İ~Jfl A.'Udal~kemdelerkde: ı 
akat b bir serma- ~ --~ıı...-~imZllllSI~~~- ;J ıye e apı a tı ... 
ye meselesidir.... Villlgette lll(l'flil!llL.fi' Eml!nette - Ah .. sorma, her domuzluk 

s iska ... nda :..=:~~Konservatuar ondan çıkıyor! 
Lu meselesi mi? Malfun bir sermaye meselesidir. • • .ı• De1ı rz ~ /(.J ce,~et ~ •<"". 

tııcs ııınan, yol, maden meselesi mi? Oda malfun, oda sermaye & Ü.~ ~ \ Te Hya!ı·o binası için Adliyede bir kapı altı dairesi vardır. Mevkuf olarak sevk. 
c esidir Yeni teşkilata . . edilmeleri icap eden kabahatliler, "sabika" ya, •parmak izi» 

'ıirj Diyo~ -.;e bilğiçliğin verdiği bir kıvrak tebessümle baş çe- Nişan taşı kız mek- bir alman şırketıle ne, «muayene» ye, «muvacehe» ye gönederilecekler hep buraya 

~· başlandı febi muallimlnr/Iı- ııyuşuldu uğrarlar. Ceza kanununda cürümleri ve görecekleri cezalar sa-
<ıy ' •anda sermaye meselesi var. Cihan da onun içinde krvra- tskinda yapılacağını yazmış oldu- " Şehri-nizde bir konservatuar bina- ! rih 013? her günah~ar b~r kere b~ dehlizdeı;ı ge5.ec~ktir. Kapı 
ıeıti~rr. Lakın,. her memleket yıldan yıla sermaye vaziye.tini d.u.·- ğumuz teşkilata başlanmıştır. Bu iş- den SabaheA,,,~iro ~. .,;,, 0,rı tiyatrolar in•ası için bir Al- . altı, ıbretle tetkik edılecek hır yer, hır mucnmler .mı-

k ki b le İsldn umumi müdürü Hacı Meh- u._ ... , O • n., . en, bızde sermaye vaziyeti o kadar darlaşıyor • ugun . . i m&n K;~keti •thremanctine müracaat 1 safirhanesidir. Buraya batakrılar, hırsızlar, yankesicıler, 
' C) met bey meşgul olduğu gıbı umum in Cesedi bUlUtıO:l.ı .- • • 'B~ dokonsanız sermaye diye haykırıyor. müdilr muavini Necip, memurin mü ctLJit ve Emanetle irke~ bu hususta şuna buna sarkıntılık ederken yakalananlar, sonra sar· 

tııes· tzde de sermaye vaziyeti düzelemez mi? Neden düzel- düril Nazmi, mümeyyiz İhsan bey- . . . . ~nla~mış!r~. Ya~ılacak bınala~n pr': hoşlar esrarkeşler kumarbazlar hasılı muhtelif cürümler 
ltı? 1 d A k d h · · gelmiş Şırlı.eti hayrıyenın 56 numaralı va- ıelerı tonzıı 'l edılm•k Uzre dunden ı- h b' b' b! k .. ' . f" ed'l' V h 1, 
1' er e n ara an şe rımıze - puru dün sabah saat 8 de B~1:ı.t&ş ı :h:ıcen bir mukavelename tanzimine C;> ~ ı . ır veya ır ~~ saa~ ı~l!1 mıs.~ ır . .1 1~· e ~<>· 

~c.: Cnkih ve tahtitle yalnız Şehremanetini alalım. İşte çerçe- !erdir. önünden gererken deni•d· bi : cc et , ..,•.anır:••ı- Şayet inşc .. t şeraiti hu- 1 kımı hapıshaneye sevkedılır. Kimisı de muddctını ikmal etıgı. 
•• lllua b" · üh. · B üh' • l ak w·· l'. Vilayette mevcut aiti teffiz masası ' • ' b .•• . . ltirı· YYen ır ekonomı m·· ıtı. u m ıtte yapı ac r u bulundug- u görülerek vapur durJanc o:ıs•!..-ı<fa da anla•ılacak ..,ıur'!a o ,,a- ve ya eraet ettıgı ırın serbest bırakılır. 

ıı • 1 k"' ·· dokuza iblağ olunacaktır. • -. 
ler ~ey erin ne olduğunu çocuklar öğrendi. Limanlar, opru- Bu suretle muamelat daha çabuk muş. ve cese.t çi_karılmıştır. Yapılan man b~ projeler~en dolayı .şirkete P~ Dün, tahliye edilen bir mahkfunu buradan çıkarken gördüm: 
~Uİ;'~ası tramvay şcbikeleri, . ta?~ez~;_ı:ni!1ler! süslü . tenvira~; görillecektir. tahkikat netıcesınde bunun Tarabya- ra venlmcyecektır. Mamafı esas hak Sevinç ağlamasına tutulmuştu. Bir cerh vak'asından (1) 
•.ı·,,.~ı··' bunlar, garpte varmış dıye ı"ıttıgımız, bızde de olsa dedı- da oturan Nişantaşı kız lisesi mual- kmda anlaşılmış olduğundan inşaat b •k mahkfun olmuş ş·md· d "'dd tini b"ti d' ... :h 
~•-. " TEVHiT lŞl !imlerinden Salaheddin bey olduğu hususunda da uyuşulacağı kuvvetlr ııçı seneye • ·• ı ı ~ mu e ı r ıgı ı.,. • 
F Şeylerdir. Viliyetle Emanetin tevhidi raporu anlaşılmıştır. Hadise hakkında tanki- ınuhtomel addedilmelc,edir. Bundan sebest bırakılmış; Aglıyarak ~y.or?u ki: . • . . 
'I/ aka~ şehrimizi kurtannağa bu kuru malCımat yeter mi? bitmiştir. Büyilk komisyon yarın kat yapılmaktadır. son." ı' ilk bin.> .,tanık Tahimdc 1 - Dost kazıgı .•. Bana bu ışı hır dost yaptı. Dost dedıgımız, 

~\İl· e Yıne işidiyoruz ki, garpta şehirler vfuidat bulurlarmış, Vali Vekili Muhiddin beyin riyase-
55 

LiRASINI ÇARPMIŞLAR b!r ~onser"".tuarh muazzan ve nsri, postumuzu soydu. Hadi içelim dedi aldı götürdü. Gece yarısı 
·s~. ~aparlarmış, zengin zengin büceler kurarlarmış... tinde toplanarak raporu son defa lı.r tıyatto b'nası y~pılacaktır. j oldu •• b.iz. ha. ıa. tez.g.ah başında.,._ Sonr.a bunun düşmaru imiş. 

b · AlA tetkik edecek ve Ankaraya gidecek- Unkapanında Kercsttci' Ali efendi . İ . 
cları ~~?nınızin idaresi ve işlemesine, bu kuruma umatın me- dün Mercandan geçerken yanına ild TRJ'.MVAY KAPILARI KAPALI çen bın gırdı. Bızım ahbap bıçagı çekip.~~~d~dı:. S~.n durur ınu-

'l' tir. kişi yanaşarak zarfçıldt suretile H li BULUNACA.K sun? Ahbap hatırı saydık, anlaştldmıı, yurudük: ustune. Ondan 
ıtıaı~lt şehrini kurtarmak, idare etmek ve işletmek demek ™?I POLiS MÜDÜRÜ rasını akı·~k savuımuşlard'< TrarMayanbahrı kapıl.ınnm hareket ötesi malfun. Girdik kot~ı;e ..• O gün bugün yatana;. 
liirtıı 1_ t vermek, ve hazırdan bir büceyi fasıllara ayırıp ~ır Polis müdürii Şerif beyin değişip &AŞ!NDAK AC IR<::A YA· haline~ ikc" kapalı bul•ındurulması Dedim ki: 
ttıt kabarmayan varidatla, değişmeyen sarfiyati tıkır tıkır vıze değişmiyeceği hakkında vilayete bir RALANDI hakkındt.ki emir şiddetle tekrar te- - Sen başına geleni arkadaşına bulma. Sabaha kadar ic:ti-

·ı .. değildir 1 . i§'ar yoktur. Beyoğlunda Macar caddesinde 4 ~.t •dilmi.ş ve emr:n ta.tbik ve infazı ğin ispirtoya bul. . . Durdu, düşündü, sonra başnu sallıyarak yü-
ılit 01~lt Şehrini idare etmek ve işletmek, aennaye bulmağa ka- nunaralı evd~ oturan S7 ya§ında Er· ıç.~n sey~ü.scfer m<rk<zı. tarafın~~? rüdü: 
,~na~ ba~ıarı • _ • MiJlefıerrik H. meni Maksut dün gece ~aat on do· dunden ıtıbaren Karaktıy ve Eırun<>- H • • b H d l k d Mı..m 
vat - '$ - 1 ··--·--.. -- kuz,Jr va'm~., Haynmn idarPsindeJ.; ni:ne bd-er memur ikame edilmiştir. - er ışm aşı 0 ya.·· er omuz U on an ....,..,.or.ya. •• 

'iri) di anı çalışmak, her firs":tta (Eve~! Bır ~=~:ı~e mese esı- 70 KiLODAN FAZl..A Yv&.- 127 nuın."•h tramv~7 ara~ası?-ın al- TENBIHATA RIYAET ETMIYE.N dedi. ,. • • 
Ye tebessümle baş çevırmekle bıtınedigı gıbı. • • • • CULAR BAGAZ üCRETI tmda kalını;, başından tehlikelL suret SiNEMALAR 

N. VERECEK te yaralanm;ştır. Mecruh Beyoğlu E t t .1 d · · 
· · • h · 1 mane , emRı esnasın a ııgara ı-

Ist:ı.nbul ile Brindızı arasında ı§- ~stanesıne yatırı mııtır. . t • li. . t tm' 

G 
. . · 

1 
la _ - ç1:-ten ve emız ge rıyae c 1yen 

tıN uN ıKTISAD HABERLERi liytn tayyar~. ekspres~n~ yo C? ~ BlR GÜNDE 24 SiRKAT VUKU,miı .. sseselere şiddetli ihtarda huluna-
.L d~n .ala~ğı ucret tarücsı tcspıt e BULUNDU cak. bu teblig:ıra riay<t etmeyen mü-

n•• ------.---- ,. .. mıştı;:. Ş•rl:ct , tayyare7• alınacak 0 - .. • _ essescler kapatılacalrtrr. Ullya bu X-day pıyaS3SJ d UŞUYOf lan yolcuU.nn 70 kHod:ın fazla olma- 1- Kad·Loyu~.ıl~ Zuhal sokagı:rda =.,. 
ıtıı· llııııh . Eı ıı:ıasına dikkat cc'iyo•. Ekmel bcyın evm~ sabıkalı Mehm"t ASMA KÖPRÜ E fRAFINDA 
, ~dl P1}'a&aaında bu.ğday fiatleriı Mamafi mühim miktarda pirinç Bu sikleti tecı>vüz eden yolcular- girmiş, ayak~ab çalmıştır. • MÜNAKAŞA 
1~ ı.ı~--Ycn dutmektedir. Bu dilşlik stoku vardır. dan kilo ba•ıru- bagaı· ücreti alı'11113k 2 - Kac.ıkoyünd~ Badem aoka~ın- Gal il E . .. .. d b' 
..._ ~"1'11 Piy •·-·-- da _ _,_ ....,;~ k d f' ., · · · - O- • • . d 34 a alı .., d da ıta e mınor.u araam a ır 

~ -..._ tc.u e......,- Pera en e ıa.,en cınsme gore 3 tadır Şirket faz'" her kilo içın eşya a num r • e oturan va ve- k.. .. . he t" . 
h ""''ft ~"" tli ku im k d H · ' kil' Ali Nih • b • · C asma opru ınşasrna şc emane ııun da b er •- .. ,.,,..ye 40-50 ruıtan satı a ta ır. er tarifesini tatbi~ ediyor ı a . eyın metresı enan 1 1 ğu hl d 

lıı.... lı_ı.9 Uğday gelmektedir. cins üzerinde >7 kurut kadar bir te- .---. h~rnoı evdrn 54 liray: alar"'k kaçaui- m~'."' 0 'uda ..,. ,, ~r. U 'b" C 
~C'llllClte llaztl ~ fiatleri dilşilk olan nezzill vardır. BESiM ÖMER PAŞA ttr. ı• rotd 0 

St ku.:-u~.. . ti 1 e-
u~=-- erden de mal elmektedir 3 Karakö}'clP ça cı Mavridisin mal bey e asma oprunun mıaoı lu-

lı.ı~d:" 'l'una ııınıtaka.!dan fazla~ • Kambiyo fiatleri - Dün borsada ~vru<f.a'da seya1'•ttr ~uı.':'nan Dr. dilkkamoa nelen. biri?. ekmcceden zumu:ı dd israr edi ·o•.Emanette hasıl 
'1>!..,ı:elaıcktedlr. İngiliz lirası 1024,S kuruşta açılmıg Be~ım mer P~şa. evelki gun Istan- 28 !ıra çala~ak lrnçınıştır~ olan hnaa!a gö~e f-!a.liçi_n t_evsü •. ~u 
~~ta~ çok iyi_ Verilen ve bir aralık 1030 kurusa kadar yük- bul ~::et ~~:t"ışe~",.,fö hrdl rd.lit ~ _ Beşikraşta otur.ı.n Süleyman , r~da sanayı f":31.ıy~tımn ınkı§af~ ıçın 
~•ullinı ~aran bu sene pamuk seldikten sonra 1029 kurutta kapan- g -~ YP müstahder:l bulunduğu tütün mağa- bm,.nıı:ı tevsınını . talep etmek ticaret 
"ııulcJa laUn vaziyeti çok eyidir. lllljtır. • " zasıı..ı~r. bir miktar tutün çalınış, ya- odas•nın her vakit ha~kıdır .. 
~lıııda~a bilhassa Liverpul pi- Borsaca İngiliz lirasının yilksel- BERBERLERlllO -ENELIK kalanmıştır. .l"akat doğrudan dogruya ticaret o-
dır "'iilıiııı. nıahrcç bulwunakta mesi esbabı tetkik edilmektedir. ~O~~RESI . . 5 - Çarşıkapıda çuhacı hanında J.-u- dasmm asına köprü inşasında israr 

l>"""11tı._ Dil u muvahhade 202 s ta açıl• ~~martcaı. glinu ş~h~ını.'z berber- yumcu Artinin oda~oa Onnik ismin- ~tmesini emane• muvafık görmüyor. 
ııı1!1'1all to~'lllı%a bilhassa llmr pa- 2or:::n da ka • tır. len~ ~neli~ u.muını ıçtımaları ve de birisi girmiş, 12~ lra kıymetinde F:manet, mu'lh . .srran bu noktai na-
~ ~bet etmektedir. llllf para. Panntı§ hey eti ıd~~e .. ıntiha_pları yapılaca~tır. bir gerdanlık çalmıştıı'. zardan tica.et odasının taleplerine 

ltııo ı...: 1""'1-· ·-;-· -L~ _ Bu Altın 900, Liret 9,03,S ta kapan- Pazar gunu de doşem~ ve mobılye- 6 _ Kad k"" ·· de Şö"-''tlü cev1'p vermiyecektir. 
toı. -"f Ytıııt._ rq..,.. mııtır il . "da h . . . d ı oyun ;;" çeşme 

fııı tu tic:aretimi.r mühim bir · . c enn ı re eyetı ıçtımaı var ır. caddesinde Sabiha tıannnrn boş hane- = 
lı d!iıı lıııakt;ıc1ır . * AlpuDu teker fabrilıuı - Son · · · ,r.; .-,-,- ku EMANET GOMROK RESMİ 
lıti h ı;ı;,,,. •• .:.~·- Yeml~rimlze lıar- yafan yağmurlardan Alpullu teker DARÜLACEZE BALOSU sıne husız gınnış, 3.5 ~etre rşun VERECEK 

~~tdti ' - bllyilk bir rat- . . . . . . . boru çalmıştır. 
ij. ~~. • fabrikau faaliyeti Uç rUn kadar dur- Da~~ceze balo ~eyetı. te~bıye~ı 7 _ Çakmakçılarda Emin b.:yin ma • İtfaiye için celbedikn bilcUmle a-
t tt rıa.__ bo"'.""":" yapılan t.tatia- llUlftur.. . ":'lı gu~U tekrar valı Muhıddın beyın ğazasına müşteri sıfatile iki kişi gir- lıit, edevat ve malzeme Jİmdiye kadar 

• • • GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
~~---~-------~~ EMPERY AL OTELLERİ v;oya dün birinci ticarette devam ol• 
DAV ASI undu. 

KUçük v• büyUk Emperyal oteli Geçen celsede aşmın koça yaptı-
sahipleri arasında çıkan davaya dün ğı tesiratın Baytar mektebinden aor 
ticaret mahkemesinde devam olun· durulma11 karara almmıştı. Bayta!" 
"11UŞ ve bu meselenin tahkiki ehli mektebi lliel müdürU im.zaıilc gelen 
vukııfa havale edilmiştir. ceV2pta "koçun ameliyata atfedile· 
EKİN YIOINLARINI celı. surette seri detccede neşvünnü-

YAKANLAR ma ettiği, hUsyelerde bir tagayyil· 

Şile'de Sın Emin ve Dı:ınan Mu1-
tafanm ekin yığınlarınr Y"lrmakla 
maznun Raşit, İbrahim, Haydar ve 
rıifekasının muhakemeleri dün Ağır 
cezada rUyet edild;. 

Mahallinde keşif yapına!:·' giden 
azadan Nusret ve muavlr Bur'tan R. 
!erin raporu okundu. R;ıpor muhte
vası: rı:aznunlann leh.ine tdi. Malılı.e
me rap<>r hakkında müddei ekilleri 
nin mütalaalarının dermeyanı i:;n te
hir edildi. 

GENÇLİK AŞISI DAVASI 
Dr. Behçet Sabit bey tarafından 

bir koça t..tbik edilen gençlik aııaı 
dolayıaile Al }iUD gazetesinin yaz 
dığı bir makaleden dolayı açılan da-

rat olmadığı" yazılıyordu. Mahkeme 
dava evrakının heyeti halı.imece tet
kiki için tehir olundu. 
KOMİSER MUAVİNİNİN 

MUHAKEMESİ 
Beyoğlunda Vefik beyi ölduren 

komiser muavini Ahmet efendinin 
dün Ağırcezada muhakemesine de
vam olundu. Geçen celsede müddei 
vekilleri Ahmet efendinin evelce E· 
renköyde de bir aslı.eri öldUrdCiğilnü 
iddia etmiş ve mahkeme bu iddianın 
•evailci için merlı.cz kumandan· 
ııe-mdan sordurulmasına karar 
vemıigti.Dünldl celsede bu tezkereye 
tekidi için 31 Teıırinievvele talik o· 
lundu. 

• 3.s~ §imdıye kadar tebriızD. Fabrika yemden çal!fD18ğa batla- sıyas.e~nd~ toplanacaktır. Balor;un ~l miş 15 adet abani Bidtat ~tmişlerdir. gümrük resminden muaf idi. Yeni 
1 lıq l Çuvaı kut yemi cclmlftlr. mııtır. Teıruusanıde tlnyon franıezde veril- 8 - Galatasaray civarında Terziyan gilmriik tarifesi yapılırken bu madde Slhh k"l o • b t 
d~;aıı ~~elti ınahııul ve eeçcn ecnelı.i ~;:11:.l:ks!duğundan fabrika mesi tekarriir etmiştir ~partımarunda oturan Horocyan efen tarüeye konulmadığı cihetle Emanet ıye ve j j nın eyana ) 

>"!'U-. 3
6 Çuval kut yemi ihraç e- ııe • • . şacaktır. MAAŞ COZDANLARI MARTTA ~ini~.hız~etç~si Eater bir pırlanta gö bundan ~?ra.~tfaiye i~in ala~ğı mal ... ••••••• 

lii( li~ f°ıati .. _ • •. Limandaf

11
1i • faaliyet wbj>or - U- DE<llŞTIRILECEK gus ıgoesıle bır altın saat çalarak kaç zemeye gu~rilk rea.-rıı vemuye mcc- ( Bı"rı'ncı· sahifeden mabat) 

liıı ttııııı· . ..., cliit111ar - Güm- man yctı g~en ecneye nazaran . • .. . . .. .. mıştır. bur olacaktir. 
ıt;,~ lia~ tcnziIStmdan ~?layı pi- faz~dır. Geçen senenin ilk be§ ayııı- ~t ma&f ıılen m~aaıbı mc;sulh~7 ~ - Aksa~ayda Hüseyin _ağa mahal dar ıkillcrde mukayyet olan biıtünl Vekalet -~ç ~U~el.e:_<!e ~~un~mıl' 

. tünden güne dupnckte- da lımanmuq 2,753 vapur cirip çık- ~nce Mar~ta maaı cuzdanlan il~ m.u lecınde Emme hanımın evıne sarlıot MAHALLE KOMISYONU dişçilerin., icrai san'at hakkını tanı- tır. Yanı ıadıa cdildigı ~bı program 
~/ıatıer; IDIJtir. b~ler yenı harfl':"le . ta!:ıe . edil':?'J namile maruf Fatma girıni§, eıya r.a- V AZIFESINI Bil IRMEY. OZRE mı tır hem de imtihanaııı: olarak. Ke- ıudan ve imtihanlar mübatıı.tsu de· 
~ten hin~ tcnezzillUne rağınen Halbuki 1929 senesinin ilk beta- c:w:danlarle • tebdil edilcc:c;kt_ir· Cuz.. !arken .Yakalanmııtır. Mahallelerin hudutlanaı tahdit ve za ~tere hillı.ilmeti 1925 acneainde tildir. Hatta imtihana girecek ditçile 
'Ilı 1~ ~ ~· ~rın~. gel_mcnıektedir. Pi- ymda 2801 vapur cirip çılaaıttır. danl~ :renı harflerle tabı ikmal e- 10 - ~ksarayda kürkçü mahallesin tevhit etmekle !'Defğul olan komiay- nC§1'ettifi bir kanunla bet ııenedenhc rin, bu proframm ağırlıp balı.kmdald 

• • durın trınç uzennden toptan mu Liman faaliyetinin artmuma echep dilmitbr• d.e b.ekç~ Mahmut ağanın evine üç iri- on faaliyeti."li ikmal etmek Uzeredir. ri icrai san'at eden difçilerin. Ukkılmüracaatlanna da Vekilet ııalihlyeti 
Uftur. ithalttın artmaaıclu. HIMAYEI ETFAL REISl şı ı:ınnı~, CJya çalarlar~en hırsızlar- lstanbulun sur dı>hilinde yapım; ve miikteaibini tanıyarak fimabaat dipb- haricınde olduiu için cevabı ret ver-

• • • dan Halil yakalanmıf, diğer ikili iuıç- eur dahilindeki 300 kü•ur mahaJleoin ıı:ıaaııı: san'at icrası meı.edilınıttir. m.i§tir. İmtihanı icra eden heyet, ae-
/(81.llb Z B 1il10I029 Himaye\ etfı:.' reisi •~ Kırklareli =ıtır. hudutlarını birlegtirer"k bu yekfuıu Almanya'<'• ise buı:iiı> telı:ni8İyen 1rlı: :ıattan mürekkeptir. ~S 11 Tıp f~ 

lı~1 lsn ıO OTSBBl meb'usu Fuat bey cam~ ertesi günü ~1 - ye~ada Binnaz hanımın evine 114 de indirmiştir. dişçiler, dipıomalı ditçilerden-b!r mla kültesi hocalanndan ve bql dltçl 
bı):~ <iıhııı KRAZLAR TAHViLAT Ankarayıı hareket edecektir. ~dırneli Şukril gimıi§ on yedi buçuk İkinci kısım faaliyet ıebrin Beyo- li fazladır. Biz .• T\.rlriye C~uriyeti me~bi muallimlerinden_. ~tlhan .. 
11,, .. 1 "'"'•hhı• !"t OO,Q8 A11dol•} ı. T. 18.50 lira çalmış, yakalanmıştır. g"lu kısmında batl•m•• ve hitin1mi"- dahilinde bugüne kadar, bir lı.aydr lı.a lentdir. &u hale nazaran ıddia olundl! 

Ytll d ue 203 u n. v ıı. T. as~ ŞEMSEDDIN B ŞEHlUMIZDE ---. • . d let kan • ·bl, ım..:L--•- • ta -'-' " 
'"''' 11111 6 •· 1. 't 37';ö · tir. Elyevm Boğu~ Rameli kıamın- nunt a.tına alınmıyan ve ev un ı:u gı ........... r ,..n a .,....., o .. 

1 ~ı; 611 
Tnnol ıırteu Maarif vekaleti umnff'i mı;,, .. :.,__ Divanı ali da çalııılmaktadır. Heyet .ua;:ı bu larında ceımen hnmmıyan .,. falı.at aıryanlar tarafu>dan yapılmıf detu-

'~., 1 Nt:n.ıı:R l':ltktlrtk ıırteu 4
.M.00 rinden Rept Şemseddin B. dlln A.. kıaımdald faaliyeti esna!!ltlda bit tr- ıı:ıc"""" 1>Jmaıı llzııngelen bir ınealelı. dir. :ilu "3Vati'.n iımalarile verdikleri 

f''<o!Q"'d 11 60 Rıhllm şı.teu. '~·001, karadan ıehrimize gel.,,ı~tır Bazı dosyaları tetkis kmı mllşkillata tesadilf etmiıtir. Çiln nlıabını Wniy_e_ve .anlan mea1okleri- mazbatalar ve Tıp ~teai riyaııe~ 
l ~ •• ,.,_'~!r ~oı. u 65 li Pqa ııııı.. ıtıtld • • 1 b } b kil nuırerotaj esnasında· milliyetimize nd.' refaha ve ~ adamların relı.a den Vekiletimlse t~ ?lımaralr, ka• 
1 l. ~ ( S. 70 00 DiŞÇiLERiN iMTiHANI IÇlil stan U a İr ve şivemize uymıyan mahalle ve ııo- bctinden kurtarmaga <öalıtmalı.la çok zananJara nılıaat verilmiıtlr. 
~ 1• ~ırt~ou 12.00 ÇULU Dişçi mektebinde dünde diplomasız heyet gönderdi kak isimleri değiştirilmif, yeni konu- eyi yaptığımız kanaatındayıa. VEKALET KANUNDAN 
1. ~''•• .\. aa 50 dişçilerin ameli imtillanl.lrına dev~ Bir müddettenberi Seyr· lain! lan ismiler de birer levha haliode so- ALINAN TEDBiRLERiN lNHIRAF ETMEDi 
1. v'llrıı:, .. ;: 09 &O Londra ıcm oo.oo N...,ort G.47 31•25 edilmiştir. Dişçiler beye~ ~~mey}'.lze Mahmut Muhtar paşa arasın~:~ m:. kak ve caddeJ~rin muhtelif yerlerine HEDEFl Bu suretle Veldletimll kanuni va-
~. \ 'tlrııı,. ;. u.50 Parı. 12 os 50 Aıw ıı; ss.oo ~raf~dan al'.'ı ayn 1?"1iklinik daıre- seleyi tetkik etmekte olan Divarufili, asılmıştı. . .. • Hulisa görıilüyor ki, hll yapılan z:ifesinden kat'iyen inhiraf etmemit· 
l.1 lııı••ıo ;j. 5 90 Cnerre t «.2S Roma 09 03,50 sınd~ ıcra edilmektedir. Hel'.et m~- son celsesinde bazı doayalann tetki- F;ıkat ha;f. inkılabını mutea~p •. ~- tedbirler hem bir hakkı tanımalı. ve tir. Şimdiye kadar yetmiş irişi imti• 

"&,~ 1<>ıı ş, 28 35 Bötrq 25 06.>5 Amsıordam oı ı1,s1 me~eye dahil bulunan "'~ilim _Hü- J.:i.?.e 1.Üzum göstennİf, ve intihap et- rap harflen, ile yazılmıi oldugu ıçın hemde me":'1eketin ihtiyacını taz'if han edilmiş olup, bunlardan da 10 u 
il lcq ş, 'r1 15 Brftld S 58,75 Solya 65 00.05 seyın. T~lat. bey rahatsızlığı müma- tıgı bır heyeti buraya göndermi2tir. E'."'anet bu levhalan . kaldır~ı, ye- etmemek içın kabul olunınuıtur. Ba- muvaffak olmuşlardır. Şu izahatım 

•1ıe 4 75 Prag IS 92,.!0 BorUo ı 98,.•o aebetıle .ımtihanla~ b_':'luna~akta- Scyrisefain idareıinde tetkike başlan· nı harflerle olanlarını ıse henuz koy- hus:ıs ki bu suretle müktesep haklar pek güzel göaterir ki Sihhat Velı..ile-
b 18 00 Vlv•n• 3 35.75 d;"'· .. t~tihanlar onumuzdeki pazarw- mış, ve heyet ilk tetkik."ltnu dün sa- dumıa'?-'ştır. . . aıkı bir imtihan neticesi tanmımt ol- tinin bir kısmı cahilleri himaye etti-

V ~...'.'.· BtsıM ÖMER PAŞA j sı gunune kadar.~.e~~ edecektir. bah Seyrisefainde yapmıştır. . . Komısyoı: aza~ı ~ş~e. bu yeru sokak duğu için, ilim feda ce!ıalet himaye ği baklandaki iddiaiar, hu iddialan ya 
'lı ··•Yı t ki GENE DOLANDIRICILIK MAARiF V·-rv·•Lt - mmı.erını bılı:ı:ıe~ğı ·~~ .h~dut!ann edilm., gibi safsataların burada ~ panlara raci olmak lhnngclli. 
, lt;.Plıc et 'k ve tetebbu gittiği ~ Maarifte t~:ıhıt v_e tayınınde mu~~wata tcsa- yoktur. Devletin mevzuat> kanuniyesine 
l '••. al•nndan avdet etmiştir. Tayyare cemiyeti Istanbul şubesin RAHATSIZ duf etm. ış ve. E.manete muracHtla ma Sihhat v~kileti kanunun hükmü valaf olmamaktan mütevellit ·ıcya t · · den: 

~~ı~·ı· !~• .... •• ..... ı Ankarada inti .. ra ba§lıyan (Tay- "laarlf Vekili Cemal 1Iüsnü MEKTEPLERiN HAYVAN>..T lilmat ıstemııtır. dairesinde ve fakat dişçiler yanında herhangi garip bası diitiioc'!lcre mil& 

K RKLERI 
.- ha 1 dı- d VE NEBATAT Emanet, koıniıyonun ~ni teshil çalışan lı.alfa ve çırakların ditçiler ta- tenit olmak icabeder. Esaeen hukil-

yare) isimi'.. bir gazete için abo~ Bey hafifçe ra ~ız an .gm an KOLLEKSlYONLARI i~ soka.k iaimleri tebeddülıitını göı birinin lf\lDlulüne dahil olmadığını dil metin bir gubei idariyeeinl teıkil eden 
Dainı. i kaydetmek uue ~zı müesee~rt, dün istirahat etmı~ v~ ~ır yer~ Mekteplerdelı:i hayvanat ve neba- terır Jıaı:ita ve plinlan komisyona ·~~r~k, müra~t eden difçilerin •• bir _Yeka!et vazif~a~ kanun dairesin 

~ n )"Oğlu lstiklM cadde- Tayya~e Ccmyeti namına, miıraca- çıkmamıştır. Ken~enm Maarif tat laboratuvarlan için icap eden hay- verecektir. aaitini çok arkı bır surette kontrol et de ıfa edıp etınediğinın milnakaşa ye-
tnde at vakı ol~ui~ ~ber al"1nıııtır. Tay Emini Behçet B. zıyaret etmiş- vanat ve nebatat numuneleri ekseri- miş, yalnız bugün "hakkımız kaybo- ri, herhangi bir cemiyetin bet on aza-

E 
391 numeroda i yare Cemıyetının hu gazete ile hiç ya Avrupadan ı:etirtiliyor. ' BEDESTAN IDARESl~DEK! luyor., diye feryat eden diş tabipleri- sının içtimagAbı olamaz. Bu mün•<e· 

P REM i 
bir aUlkası olm;adı~ı ilin olunur. tir. Maarif vekileti, mektepler için ik- SAH TEKARLIK TAHKIKA rt miz. beylerin me~~en dağıttıktan betle şu ~beY_i de zikr~de;ı:im ki, 

YENİ PULLAR JNGILTEREDE tiza eden hayvanat ve nebatat kolle Çarşı mezat ida.,llinde bir tediye vesıkalara ve ta~til~ ~e..)et maka: I-.ıhul .dit tabipler ccaMyttı. kanu-
ltı BASILIYOR ksiyonlannı Anadoluda tedarik etti- varasmdaki 10 rak3;nm1n eveline bir ~t;ırun şehadetin~ .ıs~t edenleri nun tatbiJıatı ;!ola~ m~aatları-

ı 
"~alasında b l k ?;:!m:::-BEYO ÖLUnıı Posta ve telgraf idaresinin yeni recek ve ancak memleketimizde bulu 16 ilive edilerek vezneden 1610 lira ım~ana sevke~ lıi lounlarm ,... ~ baleldar olduğunu ide!~ ederken, 

~- u aca SJD).1.,1 g H 1 A ı· l.ı ı· P. harflerle po9ta pulu hastırmağa lı.a· nmayan hayvanat ve nebatat Avru- alındığını yazmıştık. dedi yalnız 128 kİ!ıdır. mur.:ıcaatları reddedilen .diplo~ası~ 
,,~,Y,"'·nı~ularr. herke~in kt'Sesine i:.İ:. ava azı ırıe 1 =:ft· rar verdiğini yazmıgtık. Yeni pulla- padan getirtilccektir. MCQt idaresi polise vaki ihbarında ÇIRAK VE KALFALARA VESi- dışçil~r. de, haklarının zayı oldugu şı· 
' '" u nn tabedilmeai. fimdiki pulları ba1- bu sahteki:rlığın evelce İyon}"'ıı o>an'· KALARI VERENLER kiyetı ile kapı kapı dolagmalı.tadırlar. 

·~~...... ı !! Şirket müdlrlyed, ısleplerln : mış olan İngiliz prketine veril~ttir. TALEBESi FAZLA SINIFLARDA naın~a. gelmiş olan bir pa~ . 128 .lrişi~in 73 tanesinin vesikal'.'rı .DOK~O~LUK UNVANI 
tı:ıı,,,, ·~••ti ti H :ı aynı zamanda tehacümünden do· n,·!. Şirket yeni pullardan 20 mılyon ŞUBELER AÇILACAK paketinin Gala*'> paket posta- dış tabıplen beyler tarafından ve~J!- Dış tabıplerınin doktor nnvanına 
~ ""E VI lı basacaktır. Taliplerin çolruluğu karşısında neainde ıiyamdan mcs'ııl tutııla- miıtir. Ve ~ür~~t eden 425 ldtı •- e;elince, bu mesele temamile akade-

., ~<it\( • LA YE TiNDEN ı !i layı borular! henuz ana hıtbna !! Pullann ilk partisinin bir aya k,... mektep idareleri fazla talebeyi ne su rak 10 seneye ınabkUm edilınit, fakat raar:ndan seçı1":'ıttır hatta .~dan mik bir mahiyette olup. Darülfünunu 
ltjlo del?ıir. yollanwn 260 n- !l nıptedi.lmeyen yeni sbonderine İİ dar tealimi mukarrerdir. Yeni pullar- retle yerleıtirebileceklerine dair ıı:ıaa bilfilıare beraet etmiı olan Ayetullah ~n. cı:~~ ~ı~ olan 48 lripnın,, tah- muza ait bir ittir ve Dariilfilnun tara· 
il&y0llıetresınde vaki maden :: arzı ltızar eyle~ Mildiriyet, ame· !! la pmdikiler araşında şekil ve renk rüten emre·inti.ıar ediyorlar. heyle Fuat bey isminde diğer bir er- ~ h.uvıye.ti ·~~ de Istanbul dit _ta- hodan verilmiyen bir uııvamn iwtima-

~'lıetr '1?~dan başlıyarak 28 ki- !İ llyatın bir an eryel hitama erme· !i itibari ile mühim farklar bulunmak- Bu ı:ünJerde talebew çok mektep- kek ve İhsan hanım isminde bir kadın bıplen cemıye.tının ın:ıı,.nma~ına mura li suretile halkın aldatılınalll.l1a mey-
ı~, e ıkı ~; ·· :ı · · · ı d d --'· a tadır. !erden hanoisinde •ube açtlması ı"cao tarafından yapıldıg·ı bildirilmi•tir. caat.olu~muş ıs_ede.' hilafını ıspa~ ede- dan vemıeaıek te hil'-~-etın· borcu-\- ~t Cde ,, .. z kusur metre im- :j sı ıçın azam erece e s .. u ga· ll .,. • • dilde d mtilıanlarmı au.w 
~.ltırı,~ !1 Kestanbolu dekovı"l !,:, .,.et etmekte oldu•unu beyan !! Yeni pullar gelince derhal mevlı.ü ettiğine dair maarüten emir gelecek Bu Mlıtekarhğın yapılacağı vuku- "!e ~~~f.ı dan ~ta11 dur. 
, ~ ~, l '· s ıı istimale konacak, Mamafi esiri pullar ve kayt muamelitma nihayet verilr- ~ndan 15 - 20 ı. ün eve! mezat idaresi ll~zum~ ununnumw: n nca e-
lrL t ve aış. Ctilmesi bilcümle te- jj ve muhterem yeni ıbonelerlnden r. önümüzdeki temmuz nihayetine ka- celrtir. Maarif vekileti mekteplere nıudürü Ramiz beye telefonla haber dilmilh ~tir. .. . . ___ ..., ..... _.._ __ 

,,,_ latı muh rik !l öb ı r1 ı· k •- b "--·•- kb ' .,_,, Ra · ... d b ·· · tıhanlar Tıp falriiltesırun ve "'· DiŞÇi ·"'lilte . . ar e ve mü- • n et• ge ınceye ıu.r sı ret- dar ku.,.......,ca r. yerleşmiyerek açıkta hiç bir çocuğun ven.....,;, mız ..... y e unun uzen- . . .' . .•. .. "'9" VE ECZACI MEKTEBiNE 
11llerj

11 
sıle ıcar edileceğinden i! melerlnl rica eyler. kalmamasını emrettiğinden ihtiyacı ne tahrll;i bir ~le bütün memur- ~ m~ktebinin ~ ettıgı. muştere~ YAZILAN TALEBE 

,lı l:'Urı·· teltlifatını 5/11;'929 fi. Tesisat talepler! muhterem TURING KLÜPLER KATiBi olan orta mekteplerle liselerde bebe- !ara teblığ etmıştı. bir p ograma tevfikan amelı ve nazarı Geçenlerde rufakamı dan b .. D' . 
'\ usa j Beynelmilı;I Tıırİ!1g lı.lüple~ tq~- meblil şubeler açdacaktır. M_e~at .idaresi_vez~e~arına işten el olarak yapılmaktadır. Bu proğrama, ve eczacı mekteplerine~ iti":~ tal~~ 
~ trıciiın ~t l 6 ya kadar vila- i yeni obonelerlmizin sayfiyeden !atının umumı JditiDi a>:" yırmlna çeJc?rilıı:'if oldugu gıbı Emanet mü- - .. ·- be müracaat etmedi" . y çı k d' -

lq nı I .enı daimisine tevdi ve !i avdederinden evvel vukubulmuş cünü Istanbula gelecektir. Dr. CEVAT KER1M B. fettişlen tarafından da tahkikata de- nıış olması lUım geldiğini iddia ey- çi mektebin 'k" t fı~ an~ ı~ 
~. trıc·? lıın~t almak için vila- Ü olsa idi rm tehacüme meydan Katibi umuıııl hükiimete t- e- Haseki hastanesi cilt ve frengı mü vaın edilmektedir. !emişlerdir. tti.. . e ı ı ;,; m~r~~aat 

,j'111e ~enıne veya Nafia dai- ı:1 verilmemiş ve arzuları kolaylıklı I dı:rek tti~tik usulünün kabulUnil te- t~~assısr Dr. Cev~~ Keri'? B. tete'; Ayetullah ":'e ~uat beylerle İh&an Ayetullah ve Fuat beylerle İhsan ~J.:1 ~ıştı.1 ~~: mU~ınye-~lltır Uracaat eylemeleri ilan !ı !s'af edJlml~ olurdu. mın etınege ~cak ve gelecek Ha- buatta bulunmak uzre Vıyanaya gı- hanım sahtekarlıgı sureti hat'iyede hanım Mezat idareai aleyhine bir ifti- k D" Y. P gınu irs Ec ta ıor:ı.,,e:• 
· •• MUdl 1 ziranda toplanacak Konı:re hak.londlı dcceğinden kendisine Dr Hazım bey reddetmigler ve eğer sahtelı:lrlık vaki ra ve tazminat davası açmıya karar rbin~ bışçı ve gere e ~d mf e-

ooım~ r yet 11111 L-- lıkta b 1 _,_. '-"Jet d Jı.tı' . b e u sene e;eçen seneıuu n azla 
u.sJr u nn~ctlA,ır. VCAd. e ece r. ıse unu mezat mcmurJarmrn yap- vcrmiflerdir. talebe müracaat etmiıtlr. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet ozaml 16 asgari 1 1 

derece idi. Bugün rü~gAr mütehavvil 
esecektir l lavanm açılı: olması 
muhtemddir. 

FELEK 
GÜZELLER ARASINDA 
Dünkü "Cumhuriyet" refi

kımızda Türkiye güzellik kra
liçesile ikinci ve üçüncü gelen 
dilberlerin resimleri vardı, Al
man gazetesinin bu mevzu hak
kındaki neşriyatından bahset
mek müna5ebetile refikimizin 
dercelliği bu resimde güzeller 
araıında refikimizin güzel oırs' -
ul m<-idürü Agah izzet beyin 
resm;nin de bulunuşu ite ayn
ca bir revnak veriyordu. Alman 
gazel sinin bu tesadüfü sükiit 
ile geç:ştirmesi garip kadil"na
şınaslıkttr. 

LİMANDA T AHLIYE 
Düı~ ~abah saat sekiz buçu

ğa doğru Üsküdı.rdan Beşik
taşa geçerken bir faciaya şa
hit cldum: 

i3i: az ilerimizde durmut olan 
ş:ı kelin 65 numaralı vapurun
da~ denize birisi düşmüş; ,.a. 
p~r ~andal indiriyordu. Fakat 
adamcağız bizim vapurun önü
n"! clüştü. 56 numaralı bu ufak 
vl\p:.ır bir kaç dakika süren a
T"":!iyattan !onra kazazedeye 
y klaştt. Biçare beş metre m.,. 
~fa<l"', lakin vapurda tahlisiye 
'ası tası olmadığı gibi kurtar
Milk için denize atlayan da yok. 
Nilı:ı.yet beş dakika sonra 65 
numaranın sandalı geldi, adam 
cağızı çıkardılar ve bizim vapu
ra aldılar. Tesadüfen içimizde 
bu!unan bir hekimin ilk tedbir
lerine rağmen adam dirilmedi 
,.e gitti. Bu faciadan iki şey öğ
rendim: Evela bütün şirket va-
1urlar.""da ve limandaki vesaiti 
,- "!iyede tahlisiye tertibatı yok 
tu:. Hayatımızı geli9i güzel ta
!"hin liitfuna teslim ediyor ve 
ı·diyoruz. 

Saniyen: Hiç kimse başkası 
İ_çin kendini ıslatmak istemiyor. 
insanlık hissi ortadan kalkmış. 
.Ben yüzücü bir adam olmadı
ğım için atılamadım fakat va
rurdaki çımactlar ve memurlar 
da .-.ldırmadılar, biçare boğul
th. Eğer Şehremaneti Iatanbul 
lı ı!kına bir iyilik etmek istiyor 
Le denizden veya ateşten her 
adam kurtarana bet on liralık 
bir mükafat verileceğini ilan et
sin de Üstünü baıını bedava ıs-
1 maktan çekinen çımacılar ve 
yüzme bHenler ates kesilir ve li
manda göz önünd~ boğulanlar 
da azalır. Bütün bu facianın 
yegane gülünç ciheti denizden 
biruh çıkan bu adamın hatta da
ha hüviyeti tespit edilınemitken 
"ntihar ettiğinin poliıy;e tespit 
dildiğinin ne;ridir. Ne ile blin

miş? Kuvvei kutsiye ile mi? 
FELEK 

i\ Iaarif Emanetinden: 
fhriılfun tı nla l.i,;cler :\llihcndis 

! Ticaret mekteplerinden Av. 
rup.ıya ı;öndcrilecc talebenin im· 
tihar lnrı 21 1 U Q\!9 pazartesi 
!(Un yapılaca~ından namzetlerin 
ycv mi nıezkılrdc saat sekizde 
l>ariil!ünun konfrans salonunda 
bulunmaları. 

l\J!LLIYET 
=-=~--""""'-----.... ---------------= 

lU. i. z a. h. .. 

Spor 

Bugiiııkii ıııaç 
ıniinasebetile .. 

ı 
müsait zaman bulsam yarın n1üsait 1 
bir zemin bulamam. 

Bu sözler belki acıdır, fakat dost 
sözü ekserya tatlı değildir. S. G. 

Garp edebiyatı 

Çinliler arasında Galatasaray futbol takı 
h ki d • İstikbal muammasını Şarklılar mı 

CU~L\ 18 TEŞRINIEVEL 1929 ., 
• «»•••a.-., .. 

Ben faka basmam! 
mı a on a mersıyeye halledecek ? Arzu ve heyecanın ira-
be • k demizde mühim birer unsur olduklar Sersem zade kabul bey, ken- benim olacaksınız. 

ugü : e es----
lık mlllf ve muazzam şaheserimiz olan 

Ankara Postası 
filmini styretmek ve 

Şehzadebaşında • 

HİLAL 

milli duygularımızı okşamak için 
Ayasofyada 

ALEMDAR 
sinemalarını tesrii edecektir. 

nzıyen ya~ıyı o u- I doğru ise istikbal ve müstakbelmed dikendine lakap takmıştı. Fır- - Sahi mi Kabul~ 
uynca, şampıyonumu- niyet tarklılarındır. Biz Türkler baş- sat düşsün düşmesin: Başım nişanlısının omuzuna Cidden harikulade<li 
Zun du··ştu-gv u·· so··ylenı·len ta ol~uğumuz halde bü~ük ş~rk mil- - Bana faka basmaz Kabul dayadı. işte 

Geçen rıer~embe gllnündcıı beri 

MAJIK sinemasında 
gösterilmekte olan letlerının medenıyct ve ınsanıyet fı- , . .. .. .. . K b 1 · · ELHAMRA flllDU&elNO 

k I kirlerine kar~ı hissettikleri hürmeti, derler. Dıye _ovunurdü . . a u ıçın _için gülüyordu: o n~mıo 
vaziyete cidden acıdı mistik meyli görmek, şimdiye kadar Akıllı, zekı, kurnaz hır adanı - Sen benı zor faka bastırır- MORiŞ ŞÖVALYE yl 

Istanbul Şampiyonu Galatasaray, r:~~ b~~t~~~i~r,,nay~~~nkim:::~~?'h::- olduğuna kan*aa*tı*vardı. ıdsıenr.l,erB.ana faka basmaz Kabul PlBl~LI 'lHKl~I bugün, Taksim Stadyomunda Kuin-
Elizabet futbolcularile karşılaşıyor. kında. müs~e~ ~ahminlerde bulunabil- Sersem zade faka basmaz Ka-ı Gidinceye kadar nisanlısma 
tk · 1 b h - t- mek ıçın kllfıdir. Şarklıların medenı- , . - b- ' . · 

ı gun eve• u ıııa~ın • _emmıye ın- !eşmek hususunda gösterdikleri hara bul bey, bekarlıktan bıktı. Ken-
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bın ır şaklabanlrk ettı. 
den bahsederken boyle bır müsaba- . . . d- b.. ·· l - l· Ak ı · - · 
kanın Galatasara~m daha kuvvetli ve rete bır de ~ec.ıkınış olmaktan gelen ıne, utun k~rnaz ıgını ta ,ı- şa_'.11_ar cadaşların~ ~l~ttı: fılmırıde ve RA.KEL M.ELLERı 
daha idmanlı bir devrine tesadüf et- sabırsızlık ınzımam edıyor. Bunlar, nıp, hem çok guzel, hem de çokj - Kuçuk hanım benı ımtıha- meşhur lspanyo/ şarkıla11nda 
memiş olmasına teessüf etmittiın. Ma hem gençlik ve zindeliğe, hem ~e. h~- zengin bir kız aramağa başladı. na kalktt. Bana ör le şeyler ge- g~rnı~k ve işitmek il~re gidınle-
mafi bir te nevmidane olmıyan bu yatta huzur, refah ve adalet gıbı bı- T h · · ·· d" Kur 1 ·, M"" • l b 1 k _. rııı hepsı buııu söyluyorlar. , b h 1 k f k a arrısı uzun surme ı. • 1 çer mı. usta r 0 ayın peue- ı S 
yazımızı, evelki günkü rüfekamızdan . e. a sır arı eş etme ve avuçlarının b" d 1. d k r- . . . ·•k im ·.. . rsli, 'özlü, şarkılı ve Jan~~ bir 
birinde intişar eden ve adeta mersi- ıçıne almak kararına delalet eder. naz ır a amın e ~n e_n ne ~ 1 rımın ! · ı "az, tuk~n.mez bır filmdir. Bu giın matineler saat 
yeyi andıran bir yazı takip etti. Bu A~ru_p~ mılletleri muttarit bir teki- tulur? .. ~?"'. zengın ~.ır ınanıfa- servetı olduguna emınım • birde başlar. 
yazıyı, mendilimiz elimizde okurken, mu! ıçu.ıde, farkında olmadan temed- tura tacırının, çok guzel ktzma * ·- ==== 
yalnız oynayamıyacak futbolcuların dun ett_ıler. ~sırl~rdan beri kendileri- talip oldu . Nikah oldu düğün oldu . 1 -
esamisini öğrenmiş olmakla kalsay- ne temın ettıklerı _her nevi ~~zaı:ıçla: Nişan merasimi hadisesiz Zifafın erte~i günü Kabul ka- ASRI BSulNguE·n MADA 
dık: .. Galatasaray şımdiye kadar bu- rın kıymetını belkı bunun ıçındır ki . . • 
na benzer ne badireler gec;irdi de gi- başkaları kadar hissetmiyorlar, o me- geçtı. . ' .. . rısına. halkımızın en ziyade sevdııtl 
ne i~in içinden yüzünün akile çıktı,, d~niyete hayret gözüyle bakmıyorlar. ~a~at nıkah olacakları gun~ - ~eden sanki aşkımdan ~üp 
derdim. Fakat bu vaziyette Galatasa· ~tıı:at, havasımızı .':'yuşt':'rur. Fa~a~ anfesınde, mesele çatallaştı. Nı he ettın de, bana yalan söyle
ray takımının Beşiktaş"lı futbolcular- ıştıyak ruhun ve bunyenın kuvvetını şanlısı surat ediyor meyus du- din? 
la takv.iyesi lüzu?'~ndan ba~i~. v~ ~~- on misli f~zlalaştırır. Hayat ta işti- ruyor, Kabulün yü;üne bakını· _ Ne yalanı? 
nun boyle olacagı ıma edildıgını go- yak devresınde bulunanlarındır. Şark . A • 

rünce: "'Zavallı şampiyon! Şampiyon alemi bu devre içinde bulunuyor. yordu· . . . .- Neden babam ıflas ettı, de-
sıfatile tek başına kabul ettiğin bir Ondaki kaynaşmağr, feveranı - Nenız var sevgılım? Neden dın. 
'.naça, Istanbul ikincisini teşrik etse- görüp te büsbütün yeni bir dün- mahzun duruyorsunuz? - Yalan söylemedim ki ... 
ydin neyse, fakat onu atlayıp ta Is- ya doğuyormut hissine kapıl- Genç kız içini _çekti derin birı Maalesef hakikatı söyledim 
tanbul üçüncüsü ile takviye edilecek mamak kabil delil. Bu his, g""ğüs g çirdi s nra ~ordu. _ H d" ı · · · 
vaziyete mi dü§dün?"' demekten me- bilhassa Çinin arzettiği man- 0 e. • 0 ••. , • ay A ı _canıı;:ı ... 
n"i nefis edemedim. zara karşısında mü•tesna bir kuvvet - Benı sever mısınız. - Vallahı sahı . . . Babamın 

Bah · ft . K . Eliz peyda ediyor. Filhakika, gazete ha- - Bu da sual mi? on parası kalmadı. Bütün mal-
bet in ı~::n~J3;!:,~icı;;,~u u~alata.:: ber!erinden tu~un, Çin hakkında neş- - Söyle, bana karşı olan aş- lan haczedildi .•• 
rayla maç yapması tespit edildiği za. redilen en vazih eıe~l~re kadar hep~i, km hakiki mi? - Amanın! •. 
man, Mehmet Nazifin ayaği gene eyi· 0 :;ıeml~k~: '. ~n~ ;çın~t~ört yüz - Elbette . . • Fakat ne de- Kısa bir sükut oldu. Biraz son 
leşmemişti; Leblebi Mehmet gine ~ yon a b;:,ı e ~ u 1 IK ~u mek istediğinizi anlıyamıyo- ra kadın dedi ki· 
Artvin'de bulunuyordu; Ercüment ~ynayan _ar ve u'?4n .a m. at . ·. . 
epey müddettir çekildiği futbola tek- bır kaz~n şekil ve _m~yetı . verıyor. rum . . .. - ~~ba~. ışl~_rını rol una k~y 
rar avdet etmemişti ve oynayıp oyna- Mam~fı bu ?a, yenı bır alemın doğu- Genç kız hır an tereddutten mak ıçın sıze guvenıyor ... Sız 
maması bile mevzuu bahis değildi; şuna ışarettır. sonra, anlattı: kurnaz bir adam değil misiniz?. 
t~kım kapt_eni Nihat'la idare heyeti- Şeng Çeng iıminde Çinli bir muha - Babam iflas etti ... Üç yüz Kabul başını salladı: 
nın arası gıne açıktı, hatta daha eve~ rririn memleketine dair bundan bir bin lira kaybetti. Bu gün on pa- - Ne demezsiniz ya ... Kur-
Mısır'lılara kar§ı da oynamryacak ı- 1 · ld " k" k ld k d ·· ·· • ken eski Galatasaraylıların müdahele ay evve neşretmış 0 uıı;u ıtap ayru rasız a 1 .; • • naz a soz mur .• 
ve tavassutu ile oynamıştt; Mithat intibaı hasr.1. ediyor. Bu !<itap • M. Hıçkırmaga başladL.. Nakleden 

sinema artısti 

John Jllbert 

GÜNAHYOLU 
Filminde oynamaktadır. 

Sinema sean;lan SJ&t 1 J ten 1 
itibaren başlayacaktır. -
MARY'\. ASTOR ve JlLBERT 
ROLAND kemali muvaffaldyetle 
temsil etmekte oldukları. 

Endülüs Gülü 
l<"llmlnde bütün temaşaldraru te&· 
hir etmektedır. 

Bu film için ARNOLDI . Zl
RKlN orkestra" repenuvannın en 
mukcmınel parçalarını adapte 
etmiştir. CAZBAND dahi emsal· 
siz muvoffakiyetleri göstermektedir 

GRETA GARBO 
Ye l O M ft l O N l G ~ L in 

dahiyane temsili 

CASUS KADIN° 
filıııi sineme aleminde şimdiye 
lcadar misli görülmetıı14 muzaffe
riyetleri ihru etmektedir. 

Filim her akşam ile sut J 6,30 
ve 18,30 matintlorlndt ork~str• 
şarkı ve sahibinin ~e.. elektok 
makine:,inin terennümRtı arasındt 

ı.:
emali muvaffal.iyet.I• gösteril · 

mektedlt. 
. . . 

ALKAZAR 
SINEMASI 

Bu gün 

VOLGA M!Bl~MLARI 
Her gUn 4, l /2 de n akşaJll· 

lan 12 ldfUlk Ru• boyetf ı-· 
rafından V Ol O A fatkıl•rl 
ıllylenec:ektlr. 

Doktor A .. kutiel 
Eleltllrllı miilıiııeı9ti,ı. ıı.~ ~ 
dar!ıAı, proa-. ldıtlnftlıtidat, bel ~ 
UR! cilt ve llreft&lyl •Arım 'tedavi ~ 
Kaıakoyde 8orelcçl fırını aııuında 

ve Vahinin, hatta Şakirin askerliği ŞletınngdÇengdınğıV~hl ~el te. d~~~~ . ıilsdi~ Kabul bey, evvela sendeledı SELAMİ İZZET 
· bah · - ş dli" · B ı · a a yaz ı sı aı enın ı.uncı c - . . 
~e m~vzuu . ıstı. .a run e çı- dir. Birinci cildinin ismi Annem idi; Kendıkendıne: 1 ... .................... .. . 
k~ y~ gıdec~ğ~ d~ belki tahakkuk ~t- ikin · ild. · k" An be di - Vay canlll.ll! Dedi; mesele 1 TİYATROLAR 1 
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mıştı. Muslih'ın ıdmansızlrğına gelin- cı c.. 1?1n 1 nem ve _ n r . 
ce bu da yeni bir şey değildir. O hal- (!). Mue~lı~' bunda ~ocuklugundan, çatallaştı. ı ve . 
de bu gün Galatasaray ne vaziyette memleketının _adetlerınden, v~ ora~a . Hemen kalkmak, genç kıza SiNEMALAR 
ise İngilizlerle maç kabul edildiği za. 20 sen~denberı devam e_den ınk_ılap veda edip gitriıekten başka ya- U U ................. ..... 
man da hemen hemen ayni vaziyette tC§ebbuslerınden bahsedıyor. Kitabı l k t. 

b"f · ka - ki b" b- · pı aca şey yo...tu Tepebıı:jı tiyat· bulunuyordu. Bu vaziyet malum ol- ı ırıp pattıgımız va t ır ırıne . ' . 
duğuna göre kendine güveneıniyen be_?zeyen isimle.~in, kah bir safta, kalı Evet, evet ama, b~u ahmak- rosunda 
Galatasaray, 0 zaman niçin tek başına ~ıger sa~t_a gorunen adamların,y_enı- lar yapardı. ~alblı.~ı Kabul kur- Bu giin matina 
maç kabul etti. Eğer kendine güven- Irk!". ".s~ılı~ taraftarlarının zahır_e_ı: nazdı, onu bıraz guç faka bastı- sut 3 buçukta 
di ise, ancak hu gibi fırsatlarda mey- tefrıki ımkaı:sız ~imasının arze~tıgı rırlardı • ve akşamı 
dana çıkarabileceği gençleri ihmal e- :rşabctleçr bır :;:'tv~ şaııkınlık _v~_rıY:· _Bana yutturamaz, dedi... ••at 21 buçukto 
derek şimdi neden takviye edilmek lü · eng eng a mm en mu ım - O l 
zumu~u hissediyor. smınr Çinde yirmi senedenberi tevali yun oynuyor, ro ~apıyor. Aş- Zehirli kucak 

. . . . eden ihtilal hareketlerine hasrettiği kımı tecrübe etmek ıstiyor. Ap- 4 perde 
. Behemehal bır _ga!ıbıyet ar~u edı- halde , bu ihtilıll hakkında sarih bir tal bir adam derhal inanır ka- 1111 her cumartesi 
lıyorsa en kuvvetlı bır muhtelıt çıka- fikir verdiğini iddia edemiyeceğim . d b ı ' 
r'.'-1?" ve ş~p.iy_on oy_uncula_r şehirle- Fakat buna ne hacet ? Kimin galip nar ~ . : . A~a e~. :. . .. . llllllll akşamlan için 
r~n!-" muhtelıtını takvıye etsınler: ga· geldiğini kimin mağlup olduğunu Elını kalbıne goturdu. fiatlarda tenzil4t 
lıbıyet _şans~mrz daha. kuvvetli. olu_r. bilmemiz İazım değil. Bizim yani bir - Aziz nişanlım, ben senin yapılmıştır. 
~ok eg~r bır. mağl':'bıyet ve irim bı- kaç milyon senedenberi zihayat mah- param değil, seni alıyorum. Bu-
lı',bel~ d~·bır hezımetten korkul~- luklar t~şı.ran bu kürre üzerin~_e _ne: nun aksini bir an düşünmüş ol- Kuşdili liilAI tiyatrosu 
yo sa, en ı genç oyuncularına emnı· hayet sukun ve huzurun teessusunu b · ··t s·"ır ede z Komı·k C•vd-t Bey temsilleri yet edemedikleri rahneleri onların d 1 . 1 ka man, enı mu ees r. en- ~ • • arzu e en erın a a sını uyan- . ki d l 
oyun ta~zına alışmamış olan Beşiktaş' duan husus Çin gibi muaa· gın de olsanız, fa r e o sanız, ilk defa olarak pazar akşamı. 
lılar katıyen kapatamayacaklardır. zam bir alemin korkunç bir . Fedakılr Al tris A njelo 

Yoksa bu tarzı hareket, ayni gün- muammanın ihtilal irindeki vaziyeti- ğız. yahut Garpiıları cebr ıle şarklı- 4 perde dram Sarrafın kızı komedi 
de yapılacak ol~n Mıntaka ve Galata dir. Yani arzular m;yiller ihtiyaçlar !aştıracağız. Bugünkü insani kazanç-
saray_k~n~relerı ~o_layrslle_ Galatasara Çini nereye götUrüyor? tş'te bilmek !arın hasıl ettiği bilançoy~ göre birin· ı 2 perde varyete dout monolog- ve 
yın bır ıki ıdarecısıle Beşıktaş lı Şe· . t d".. . ç· "h -ı ·ı· · k ci şıkkın ihtiyarı hem tahıl hem zaru 

1 

;aire ref Be · kd... · .. k b"l b" ıs e ıgımız. ın ı tı. a ının en mera - , 
·1 ·r yın ye ·ı ıg.erıı:e. mute a ı ır aver safhalarını yaşamış olan M.Şe- ridir. Ilirbirine bu ~ad.ar zıt, hatta 
ı tı at ve ccmı esı mıdır? Ç .. "'Y hd , d d.ğ. düşman iki alemin ımtızacı bana bir · ng eng, escrını a et e ı ı vu- . . 1 

Her ne olursa olsun, muhakkak o- zuhtan mahrum bir mefkureye ithaf az anormal gelıyor. E~_scn fızyolo-1 
lan bir şey varsa, o da Galatasaray etmiştir. Bu '"Vahdet"" müellifin fikri jik kanunlar da buna musade. etmez.! 
futbol şubesinin. dört beş aydan beri nce Şark ve Garp medeniyetlerinin Bedenen ve fikren en kuvvetlı ırkları 
her türlü disiplinden eser kalmıyacak birleşmesi, kaynaşmasıdır. Ancak bu- hiç şüphesiz Avrup~ ı~klarıdır. <;>nia
bir şekilde idare edilmiş olmasıdır. na imkan var mı?Olsada lüzum var- n ne cebr ile, ne fıkir ıle ele geçırme·ı 
Ne kadar yazık ki bu hal saridir o mı ? Garp ve Şarkın imtizacını iste· n~ im~~nı yoktu.r. Onları massetme
kadar saridir ki bu gün, bir zaman'te- mek, adeta fizyolojik bir . ameliye nın yegane çaresı onlara benzemek 
r.anütlerile iftihar ettiğimiz Galatasa ye müracaat olunmasını iltizam et- ve onların arası~~ ka~ıtmaktır. . . 
raylılar arasında muhtelif partiler ve mektir ki bunun imkansızlığından sa- M. Şeng Çeng ın kitabıı:ıda Çının 
bu partiler arasında dakikada bir de- rfınazar, faidesini de görmiyorum . adetleri , an'anelerine daır_ ~ymet~ 
ğişen siyaset dalgaları mevcut olduğu Ya biz Şarklılar Şarklılığımızdan hiç malumat da bulaca~sınız. Ç~nın r~ı 
kuvvetle iadia edilmektedir. bir iz kalmıyacak kadar Garplılaşaca· ve manevi hayatı bıbeha ~ır hazıne 

Bir klüp ve onun geniş teşkillitı gibi görünüyor. Ne yazık ki ~· _Şe_ng 
fUbelerinin, gelişi güzel siyasetlerle Çeng pek kıymetli ol~n hünerını bıze 
idare edilmesi kabil olsaydı hiç dur. (1) Şeng Çeng, Ven l'Unite: Ma bu hazinenin muhtevıyatını tanıtmak 
maz bir kltip açar ve o klübün her tlir Mere et moi. Naşiri : Attinger. Paris gibi güzel ve memlek~ti namına fai
lü kayitten azade bir mütevellisi olur- - Neuchatel. - Birinci ciltten geçen deli bir emre hasretmıyor. · · 
dum.Fakat ok ükür ki buna bu ün sene ine Milliyet te bah•etmi tim. RE AT NUR( 

l\lillet tiyatrosunda 
N~~it Bey temsilleri 

Bugün bu gece Kara deyirmen 
dıram komedi 5 p. Müthiş iftira 
komedi 4 p. Sinemada Gece esrarı 
Jak jüe, dans varyete. ---Kadıküy mısırlı oğlu tiyatrosunda 

Şevki Bey temsilleri 
Bu akşam Sönmez nteş komedi 

dıram 4 p . .[<anto, dans, duetto. 

Sigoarta işlerine 
Vlikıf bir memura ihtiyaç var. 

Istanbul Yeni Postahane 176 nwne· 
rolu kutu adreıine (S.T.) rumuziyle 
tahriren müracaat. 

Bu g-11nk6 yeni Lllnkll bılmece cnl:ılrJ 
bilmecemiz hallcd!hılf şekil .· ,~ 

SOLDAN SACA : ımalindeki dağ (3) Elbiseleri dııt 
1 - Duhan (5) Kemerle sıktığı- ten alet (3) p 

mız vücudumüzün ince yeri (3) 2 _ Pilavdan sulu, çarba 
2 - Beygir (2) Yüksek ( 4) koyu ( 4) 
3 - Yildiz (5) Ufak (3) 3 _Beyaz (2) 
5 - Fakat (5) B" · · ki (4) 
6 - Hücum ( 4) Arkanın aksi (2) 4 - ır nevı ıç 
7 _Su (2) 5 - Bir nevi meyva (5) ııa· 
8 - Nota (2) 1 - Güneşin battığe taraf (4) 
9 - Büyük çuval ( 5) yat ( 4) ·ı(3) 

YUKARDAN AŞACI: 8 - Bir göz rengi (3) Apan!ll 
1 - Çi:ı• köpek (4) İtalyanın şi· 9 - Yuva (4) Nata (2) 

Türk Spor 
mllnderecat ile nefiR b!r .uretto çıkan 3 ııncd 

Sivas bat müdüriyetinden: 
Ücreti şehriyesi sabıkası bin yedi 

yüz on dokuz lira olan Sivas Malatya 
ve bin otuz lira olan Sivas - Kaystrt 
arası postasi müteahhidinin teaahhü
dURil ifa edemeınsinden dolayı her iki 
ostanın ilıalesi feshedilerek eniden 

. - .r.v6· 
bu günden itibaren yirmi gun et~ 
detle Sivas Kayseri Malatya ~i ti'~ 
zlerinde mevcut şartname mucı s ı"" 
nakasaya konulmuştur. İhale b< Si,.ıı 
rinisani salı günü saat onbeşte .9}rı..ld 
başmüdüriyet dairesindeki koını 
da a ılaca ı ilin olunur. 

"ıl: 11/igt'f,, in edebi tefrlkaaı : 85 tim mezar yanındaki bir seddin zaman bütün halk hep birden ÜÇÜNCÜ KISIM Bu duruş ve bu.. Görünüş- him bir şey varsa söylerler~fıet 
Bağırdı: - J- tür! - Ya söylenemiyecek ş üzerine çıkarak belki bir saat-

AŞK GÜNEŞ• tan fazla söz söyledi. İmanlı, 1 heyecanlı, ateş gibi bir genç. 
Yeni Türkiyenin hatiplerinden 
birisi. Tok, keskin, tunçtan ne 

Etem izzet kadar kelime varsa hepsini bir 
.._~ araya toplayıp öyle söyliyor. 

Yıkan, yaratan, alev dalgası gi 
düşenlerin hepsini oraya top- - Bu isim trihindir ve ... Ta- bi beynimizi tutuşturup ruhu
ladık. Şehirden bir saat uzakta rihe kalacaktır. muza yangın veren bir ifade. 
v~ Beypazarı -Ankara yolu üze Diyorum. Yaptığımız işin bü- Biz E~remde bu tonu bulama
rınde bir dağın yamaçında. İlk yüklüğünü zaten biz tayin ede- dık, Fıkrette bu heyecanı göre-
önce adını koyduk: cek değiliz! medik, Cenap'ta bu kudreti 

- İstiklal mezarlığı.. Biz bunu da gene tarihe hı· sezmedik. Ve ... Bütün Os-
Bu isim tarihindir ve .. Tari- rakıyor ve:o söylesin .. Diyoruz! mantı Türkçesinde bu söze 

he kalacaktır . Eğer yarının ço- . . . . eş bir Türkçe dinlemedik. Yeni 
cukları büyüyüp kalktıkları za- ömrümde binlerce insanın Türkiye yeni lisanını da kendi
ınan bu mezarların başında bir hep birden cezbeye tutulup he- siyle beraber yaratıyor. Genç 
küçük dua eder ve: yecan içinde yanıp sarsıldığını bir lisan, gençlerin dil ve kale-

- Bize büyük Türkiyeyi bı- ilk def'a istiklal mezarlığında mindeki bir Türkçe! Ve Baştan 
rakanlardan bir kısmı onun kur- gördüm. Bütün insanlar bir tek başa genç bir Türkiye, gençlik 
tuluş ve istiklali için burada kula~, bir tek göz, bir tek kalp Türkiyesi. 
hiyanetle boğuşmayı ve ölmeyi olup ımamın duasını dinliyorlar Mustafa Kemal Türkiyenin 
bildiler .. Derlerse bu şehitlerin d~. ~u.~ bittikten sonra yağmur en genç başıdır! 
ruhlarını mükafatlandmrlar. o- gıbı gozlerden yaş boşandı. Ve 
nun içindir ki: Necati isminde bir genç m ual- Genç hatip sözlerini bitirdi&i 

- Y emil\ ediyoruz .. Son dam- * • • varsa . . 1 11c· 
la kanımız bile Türk istiklali- Hamranm istiklal mezarlı- Güneşin vıcir vicir tepede kay - Ne olacak miralayıftl1~Jı 
nin adağı olacaktır. ğmda diz çöküp and verdiği gii- nadığı bir gün. Yaprak titremi- mencecik muharebe baŞde ,,,~ 

Ben de onlarla beraber Hasa- nün üzerinden iki İnönü ve •• Hir yor. Baş hekim: ya. Hele iki aydır ~ephe 
11
t1flll' 

nın başı üzerine haykırdım: Sakarya geçti. - Hadi miralaynn, içeriye tabanca bile patlamıyor g 
- Yemin ediyorum .. Son dam İki İnönü ve . • Bir Sakarya gidelim, bahçeden bize hayır - Ona bakma sen ". defl p9t· 

la kanım bile milletimin tari- - Ben varım. yok. - Durur durur da bır 
hindeki esaret karasını yıka- - Varım! Dedi, miralayın koluna girdi. lar değil mi? 

1 
.. 

mak için akacaktır. - Var • . • Yavaş yavaş yürüdüler. Mira- - Hah .. Hah .. Ha 1 ~ 0ıı1 • 
Ve gene hep birden bağırdık: Ve: lay: - Sahi kumand_anırn: mi d$' 
- Yaşasın yeni Türkiye.. -Varsın.. -Aziz bey, ben bari hiç ic;eri yoruz? Bu iş bitmıyece 
- Yaşasın Mustafa Kemal! Mücadelesidir. Yalnız Sakar- girmeden gideyim. ha?.. JJı? 
- Yaşasın T. B. M. meclisi .• ya tarihi dörde bölen batıyı tek- Dedi, elini uzattı. Baş hekim: - Ne o canın rnı ı.ıl<ı sıkıı:t~· 
- Kahrolsun os~anlı~~k . • r3:1" garbına alan b!r duraktır ki: . - y O?O •• Ol!"~z. Kırk yılda -. Ay ok :~endim. c~~eritl ; : 
- Kahrolsun Türk duşman- Bız bunların hepsınde Hamrayı bır geldın. Vallahı blrakmam ... 

1 
sı fılan degıl. Bu herı ,..,~ıı' • -1 

!arı! , • . , bulduk, Hamrayı g.ö~d~k, on~n Diyerek, sevi_mli, şir~n, 1;1ysal yona yan gelip yatma ire 0c~~ 
- Kahrolsun ıstıla ordusu.. coşku,n vatanseverlığını ana sıi· arkadaşını çektı, onu hıç dınle- kılıyorum. Şunları fzJTIDi\'cırı.ır. 
Ve .. Hatip tekrar tekrar bu dil emer gibi delicesine zaferi- medi: ru bir yörütüversek · · bakaı~~·ı; 

vecdi tahrik etti· ınizin bol neş'esine kaynak et- - Hiç olmazsa yemeği bera- - E. O da olacak het<i:1'' Y 
- Yaşa.. tik. her yiyelim. Hem hastane şinı- Konuşa konuşa ~aş r,1i~ 19 

- Yaşa.. İki İnönü ve bir Sakarya.. di serindir!. odasına kadar geldıler. 
- YaaaşHştşşa.. - Hızlanmak iç.in daima ge- - Ama kuzum. Karargaha Bey: h·defl ,;c· 
- Yaşaaın Türkiye 1. rilemek lazımdır. hiç uğramadım. Yemek daha - Aziz burası. . sa ı 
- Yaşasın Mustafa Kemal! İki İnönü ve., Bir Sakarya iki saat sürer.. rinmiş. Oh n e ıyı~i+ıvı e:V 

ikinci kısmıq ~" ~eae budur - lı;erden t elefon ederiz. Mi• 
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1 Haftada bir söz 

Muzıka mes' el esi 
Sınema ve film mes'elesinin 

\ yanında çok mühim bir mes'e
Je daha vardır ki o da filme tat
ik olunacak muzika intihabı 
tr. Bir filmin iyi "adapte., edil 

.'Ü§ bir muzika ile kıymeti art
tığını bizim gibi filmlerin pro
valarında onları muzikasız sey
redenler pek kolay tayin edebi

' lirler. 
Esasen, ımJZi?c:a sözün hissi

yatımıza yapmadığı müdahale
yi ruhen yapmaktadır. Yalnız 
itiraf etmek lazımdır ki bizde 

• 
1 

\faıeveffa Max l.ı n ı. bu husus yani filme uygun mu-

. ıa" L' zika intihabı her zaman muvaf-c"" ınderin ha '. . 
ıı'!h . . . . . fak olduğumuz bir şey değildir. 

r.ıı.:; ır' franm arthtı lllaks Lınd.rı Adedi bir el parmakların; bile 
!ır'1tı ~dtr) tanırJınız. Şin1dı yalnı_z d d 
'Y•11ra}ı"fayan bu san'atkann .ufak bır ol uramıyan "Maystro,, ları
C;lıan • .f•Yanı dikkat addedıtmez mı mız içinde hem iyi çalan hem de 

bur .sıneına aleminde pek çok iyi 'adaptasyon,, yapana pek 
lıı<lan :ıınalar tanıyoruz, fakat bun güç tesadüf ediliyor. Ve bu yüz
., t.is aç .tanesinin şöhreti, zama- den filmler ve seyirciler kıymet 
~bili Yankar tesirine mukavemet e-
C Yor. ve zevklerinden zarar ediyorlar. 

'• ;~Ubetıerinden beş on sene son- Muzika mes'elesi Istanbul gibi 
llu 8.1 •~ılo.~ san'atkar kaç tanedir? büyük bir Avrupa şehrinde bu 

'<t hak~ ~tl:~r .kafilesi arasında an: kadar güçlükle hallolunursa, di 
lıtıraı kı buyuk san'atkilrlardır kı ğer şehirlerimizde işin ne hale 
~;, arını, halkın zihnine nakşet- idi-' . d b'l' .. 

r~ .• llıuvaffak olurlar. ge gı°:ı tasav~ur ~ ~ 1 ırsını~: 
~rıa' lliax Linder bu bUyük aan'at- Bu muzıka mes elesının pek mu 

O ~?dır. him bir amil olduğunu şüphesiz 
" Yİtin at hayatında 20 sene kaldı her kesten fazla takdir eden til
·.r !Ö!ı nı sene ınütemadiyen büyük m fabrikaları filme tatbik olu-
tııı,,_ ret ve k d - t ''hü 

·~faza et . azan ıgı eveccu nacak muzika programımda, ek 
Sın, tı. ' b' likt .. d . l f k '<ıı· nıa aeJeın· d .. h t kazanan sen, ır e gon enr er, a at 

,_ at1t;, 1 ın e şo re b 1 b' d k · 
.. İilt d r ara ayırdığımız bu ıütun- u. progr~. ar. ız e pe tatbık 
ıı;.. baıı •fa olarak bu layemut sima- edilemez, çunki ya orada yaztlı 

>edeceğiz. olan parçanın notası bulunmaz 

~ llo,dea * * * yahut o parça ve ya parçalar 
b n ~•briuİ lu b~ bağcının o~lu o- Mayestronun hoşuna gitmez .... 
•ltıkı . e Levılle (Mai Lınderin T d • " 1 

'<tib· ••nıi) 16 k' 1 1885 aşra a ıse oy e muntazam or-
ıı. ınde .,.. anunueve k ·ı f'lm .. t 'im · 
'~du "ransada Saint Louiı de estra ı e ı gos en esı en-

' Gen~ der rast gelinen bir hadisedir. 
~•bri,J, Ytaşında tiyatroya heveı eder Eğer bir piano varsa buna te
.~~d~ \Öhr~~aları sinemac.ılık ate- şekkür etmelidir. Mamafih bu
ı.dı •n lt;ta,kazanan ~drıen Cail- nu tayip için söylemiyoruz, o-

0. '"'t derslerı almağa bq- ralard b kad b' 
n al a u ar ır şey az e-

t'Y•tros~ı bu•u1c yaşında Bordeaux mekle elde edilmez. Istanbulda 
,:1ıı1ttı. 

0
:• İllr defa olarak ıalıne- bile tek piyano ile seans yapan 

tı '-r; aı 0ınantik eserlerde aıık bir çok sinemalarımız vardır. 
u•tıııa •~ordu, ve Pariı konııerva- Bu böyle olmakla beraber ka-

~·· On lr•.rnıeye hazırlanıyordu. bul etmeliyiz ki bir film tl 
h· •tat l''dı yaşında, konservatuara . . . . nas 
'' ~ ~t etti. Fakot kendisini adeta bıze bır takım bılgiler veriyor

'ı-.ıiy n ~tka, olduğunu görenlerin, sa onun muzikası da ruhi incel

~'lı,y:s~alizerine ~iyatro~a ~~vam ~em.izi ~e~i~ e.diyor. _Şu ~al de 
~ ~,, ", '~r verdı ve bır muddet hır fılmın ıyı hır muzıka ıle se-

tııı· <>nıJı.,u f t · d' 
~ 1tu d ~ " ıya rosuna gır 1• yri ruhi terbiye noktasından da 

ı!•~ııı e. başlangıç devresi olduk- lüzum! d B h b · d 
:.-~~ b~lı gc.çti . d ~I ur.k u . usedusu 

1 
ızd e 

. .\ıt,li nu bıze kendisi anlatıyor: ~~ er o ara t.em~~ en er. e 
>r; aı tu. d~ "Parisli bir çapkının ıtiraf ederlerkı hızım muzıka 
!~•du~nıı., ~sminde bir piyes oyna- adaptasyonlarımız Avrupa ve 
"ı~tcaincte~teadd~t t~ş~bbüsatı~ Amerikanınkilere yaklaşamaz. 
~~->'• cndımı reıısore taktım İşte bu mülahaza sevkile sesli 

'ı .tı<ir b:avab~fa.k .
1
°kldum. k . . filmin badema muzika i"ini esa 

ı.. ~~ •• ~ . ır ıyı ı yapma ıçın, . • " 
''Yu v ... ezunıyet alan _ iki metro smdan halletmış olduguna ka-
·t%u' ~.0ş sesi olan - bir artiste niiz. Vakıa şimdiki halde sesli 

1n uZulıksck göstermek için aya- makinalar çok pahalıdır. Fakat 
~ı;'•tık g~basara~ vekalet etmemi ileride bu makinalaru daha zi.
.,ııııı sa u. Sevıncle kabul ettim. yade basitleştirerek her kese e 
".'ot • hrlık rolünü ertesi güne .ı. • • · · y 
"n; ~<berlediın. Rejisör bazı yer- uyı;un bır fıate ıneceklen mu-
~~sh~h et~i ve sahneye hazır- hakka~tı.r. B1;1 itibarl~ sesli fil
·:•;ntı~0Yledı: mler hızım sınema pıyasasının 

~Yv~'h ~daına girdim, giyinec-~k- ~_uzik~ mes'elesini halledeceği 
rP•ar1 • O sevıncle gıyecegım ıçın atıde bizim sinemalarnnı-,,,,._ tecr .. b ,. h 
ı; .,..,illi . u e . etmegı atırıma zın filmi olacaktır. 
n •ab ~tını. İkı metro boylu ar- '!!!!!""'!''!"'~----... "'!'--"'!!!"'!!! 

\:~•kıa"Plarını giydim, ve ellerim Max büyük bir hayretle. istasyonda 
~~.'i dri~ın ~özüküyordu. Caketin binle~ce ~şini!' ~endisini görmeğe 
a;ı:llÖre ~~rırne geliyordu . geldıklerın gordu. Ufak filmleri 
' ·•ı 0 h ştum . Maxi tanıtmaktı. 
· hı".~-•ide görünce . "Defol 1 A d tt d ğ Ch ı p llt • .., v e e o ruca ar s athe yi 
ı:ı h ç ı."...Yap. On dakika sonra buldu ve kendisine senede 150,00 
~ dak·~~yorsun., dedi. frankdan aşağı oynayamıyacağını 

ı1 '\ti. ~ a. E>bapcı da o gün gel- söyledi. 
't'lıı1an ~~ahtan aktrislerin eabap- O zaman üç dört kısımlık filmler 
~ıı.ıliıııUııı·· •r kadın halime acıdı da, yapma~a başladı. 
~- Un kollarını paçalarını kı- Bu aralık Max Almanya Avustur-

1,, ı;'.>ıı;ı k 1 ya ve Rusyada turneler yapmış ve 
'il.., '<a1t;1 ıı. alclarıma kadar geçen Pathe den senede 350,000 almağa baş 
~'dile gıydırip beni sahneye lamıştı. 
t !• Çı~ Ben bir palyaço gibi 1914 de Berlinde bir sinema tir
Q..~Qlıııed· ınca oradaki aktörleri keti Maıt Lindere 500,000 frank tek-
! .. ~fii. ~r aldı. lif etti. 
• r'lerde .. ti.Yen ititmiyordum. Yal- Bu yüksek tarife üzerindenCharls 
11ı:;'hı e:•Yesiıni berbat etli., di- Pathe' ile bir mukavele imzalamakta 

"~&ııda en ınuharririn aesi ku- iken harp baştadı. 
t\;:."'l\ar·~ınıayordu., Perue kapan 1919 de Charli Chaplin i elden ka
~i~i 1t1

1 
bu ınuvaffakiyetsizlik çıran bir Amerikan kumpanyası 

~ i y lltıadı.,. Maıu Amerikaya götürdü. Fakat 
lıı. 'ıııı::ında, variyetede küçük orada çevirdiği film'ler Amerikah

~iı/t•et ta devam ederken Luci- lan pek hOfllut edemedi. 
•le I> Ye raat geldL Ve onun Max Avrup.aya avdet etti. Fakat 

lıı . athe• film ıtudyosuna gir- artık zaman, Max Linder komik 
'İ~·'''ııı; .. filmlerin kralı unvanını bihakkın 
\~~~· ınektepten çrkıı .. iımin- kazanmrıtr. 
~t <lan ıao Son on aenelik san'at hayatında 
~•t;q, nra, "Bir mekteplinin Max eski muvaffakiyetlerini kaza-
1 <ıt~' r;i;,,r• "•cemi patenci,, is- namiyordu. 
~~ a t,ı erde oynadı ve ozaman 1920 de Amerikada yedi sene fe-
ı,/ı ırok; Linder ismini aldı. laket, zevcem olunuz, Sıska silah-
~,, ~it ıııuı.rı on sene Max beheri •or gı'bi bi k f'I · d' 
ı;:ıa'du ,.. abilinde gllnde bir fı'lm • r aç ı m çevır ı. Fakat 
:ııl~ı ,, 1 bunl.a rdan hiç birii eski ra "beti go·· _ 

'd;; un ar 100-200 matroluk 5 
~ı. . . remıyordu. 

4 Lrdan ın 1924 senesinde Viyanada çevirdi-
; ""çak aada "Toreadorun ö- ği "Canbazhane kralı., ismindeki 

ı1 1 •1ıy0r~rlar gibi filmlerde de film onun son eseri oldu. 
' 2 •• u. 
~ lllUndesinde Barcelone lu bir 1925 seneıi teşrinievel ayında feci 
ı.''lı L. ır1 son 1 . bir intiharla hayata veda etti. 
ı~ ""•a zaman ar sınema- 1904 den 1914 de kadar komik 1 

hir a~ın~ş olan Napcrkıoslu filmin terakkısınde yep yeni amil 
(j~ trısle beraber sahneye plan Fransız sinema aleminin bu··

angajc etti. 
yük ve yegane bir ıimac141 olarak kal 
eh. 

(Casuı kadın) filminden intibalar 

YENi ANKETiMiZ 1 

Filimcilerin cevabı .. 

11 Casus Kadın (Majiile) 1 

Grata Gar~o, Konra~ Na~el 
Majik sineması Metro goldvin Ma

yer markasının "Casus Kadın" ismin
deki filmini ikinci haftadır ki gö•t r 
mektedir. Yeni mevsimde s slil 
tisna edilirse .. Casus kadın .. ı · 
ekranda kalan ilk filmdir 

Filmin mevzuu: 
Bir gece Viyana operasında. 

başı Kari fon Raden (Konrad !'la,; ı 
locada gayet güzel bir kadınla yalnız 
bulunmuştu . 

Bu kadın Rus casusu Tanya (Gre
ta Garbo) drr. Bu tesadüfü bilhassa 
mahrem vesaiki elde etmek üzre ter
tip etmiştir. Fakat, kısa bir zaman 
zarfında Karlı, sevdiğini hissetmiş ve 
bunu kendisine itirafetmiştir. Halbu
ki Tanyanm hakiki şahsiyetine vakıf 
olan Karı nefretini yüzüne karşı söy 
!emiştir . 

Tanya intikam almak için askeri 
bir takım planları yüzbaşıdan çalarak 
amiri ceneral Aleksandrofa getirir. 

Kari bundan dolayı silki askeriden 
tarda ve habse mahkum edilmiştir. 

Karlın amcası memleketın lıafl po-
lis teşkilatının amiridir. Tanyayı bu
larak casusluğu kim vasıtasile yaptı
ğını anlamak ve bu suretle kendisine 
sürülen lekeyi temizlemek için Karlı 
kaçırıyor ve tedarik ettiği bir sahte 
pasaportla Rusyaya gönderiyor.Kari 
Tanyayı buluyor. fakat Tanya amiri 
ve doatu Ceneral Alekaandrofla arka
daşlarının füphesinl üstüne celbedi
yor. Tanya kendi şeriki cürmünün 

Uf• 1 G • d f' l k • }} • d • ? hüviyetini Karle söy!Uyor ve muhaba ve .\' etro Ol vvyn ırına arı ve ı erı ne ıy_ <•r. betini İ•pat içın çaldığı plfotann :ı:ar 
fmı iade ediyor lakin bu zarfta yalnız 

Ufa veklll Haldun Vehbi beyin fikri.. beyaz kağıt vardır. Tanyadan ıilphe-
cdan Alekaandrof plAnları saklaDllf

soıli film makinelerine ttirkçe aöy- tır. Planlarla kaçan Karlı hemen ya
lemeleri kabildir. Netekim bu aefer kalıyorlar. Fakat Tanya Alekaandro
UFAni'n çevirdiği yeni (Hayat Nağ fu BldUrerek sovgilisini kurtarıyor ve 
meleri)ııcsli filminde bat mümessil birlikte hudut haricine çıkıyorlar. 

'düğüm sesli ve sözlü filmler üzerim-

i de eyi bir tesir bırakmamı11tır. Evela 
filmlerin mevzuları ihmal edllınit e
hemmiyet iıe söz ile saza verilmiotir. 
Halbuki sesler her glln burada gra-
mofonlarda dinlediğimiz ve % 95i 
anlaşılmıyan sedaların aynıdır. MU
zike gelince sinemalarda daima din
Jediğitniz ruhnüvaz orkeıtralar ile 
kabili kıyaa olmadığı gibi ııcıll film
lerin çıkardığı acdalar çok kuvvetli 1 
olma11 dolayııile gramofonlardan da 
ha ziyade kulakları tahrip etmekte
dir. Mamafih yeni bir ketiftir. tıo-1 
ride tekamUI edeceği fflpheılzdir. 

Bu mevsimde göstereceğimiz film 
!erden en p.yani dikkf.t,. ol'lllı meı
hur Alman rejisörU Frltz Langin e
seri olan ve Willy Fri,tachin en zi
yade muvaffak olduğu Ye takriben 
bir buçuk milyon doladl mal olan 
"Kamere seyahat,. filmi -ve en büyük 
Rus rejisörü Turjanskinin tertip ve 
Ivan Mojukin, Brigitte Helm, Dita • Parlııll Şarkıcı • Filminde 
Parla tarafından temail edilen "Ma- Maurice Chevalier 
nonlesku,, "Haydutlar kıralı,, ve eski olarak oynayan Willy Frisch ve ·Di
rejisörlerden Joe May tarafından ta Parlo dır. 
vucuda getirilen "Nina Petrovna,, Willy Fritschin sesi taganniye el-

Film halkı alakadar etmek cihetin 
den milkemmcldir. Mevzu ve hikaye 
tarzında zaü yerler olması filmin he
yecanını tenkis etmemektedir. Greta 
Garbo iyidir. Konrad Nagel daha iyi 
olabilirdi. Esaa itibarile bu film bir 
it filmidr. -------FRANSADA SESLi MAKİNA 

ADEDİ 
Eylftl sonunda Pariste 18 ııoali ma 

kina mevcut idi . Bunların hepıi 
"Vestern Eiektirik" sistemidir. Mar
ııllya ve Liyon'da da bu siıtemde bi
rer makina vardır . Bundan başkıı. 
" Tobis Klangfilm" ismindeki Alman 
markası , Paris'tc "Marivo" sinema
sına ve R.C.A markası da Kayuain 
tiyatrosuna sesli makina koymakta 
dırlar. Bütün bunlarla Franaadaki ıe 
s1i makinaların mecmuu 21 e baliğ 
olmaktadır. 

DUGLAS FAİRBANKS VE 
KARISI A VRUPADA 

filmleridir. 
veriıli olmadığından filmde kendisi Maruf ve sevimll artist Duglaı Fa 

Sesli filmleri Türkçeye çevirmek oynadığı halde onun yerine ses için irbanks zevci Mary Pikford ile bera 
ancak bizim memleketimizde film başka biriıi söylemiotir. Dita Parlo ber " Mauretania" vapurile Franea

- Sesli ' ve sözlü filmlerle bu yeni yapmak ve bunun için de icap eden da ise bu genç güzel aktrisin konuı- ya gelıni;ler ve paristen geçerek fe
mevsim hakkındaki fikirleriniz ne- 1 studiyoların tesiıiyle kabil olabilir. tuğu ingilizce, franarzca, almanca, viçreye gitmitlerdir. Oradan İtalya
dir? ı Ve yahut bu husus temin edilince- İtalyancanın fevkaladeliğindcn maa- ya gidecekler ve bir kaç zaman kal

- Bu seferki Avrupa seyahatım- ye kadar sesi eyi olan türk aan'atkar da gllzel bir sese malik olduğundan mak üzere tekrar Parise döneceklar
da Pariste Berlinde ve Londrada gör larımızın filmlerin hini imliainda her iki suretlede muvaffak olınuıtur. dir. 

(Parlsll şarkıcı) fi/mi11de 
Maurice Chevalier 

~-:;- • ·~" """""""'"'"""'""""""'$,_,.,,,,....,,,,,,,..,,.,,,ı 

l_,,l~ll~!I~ 
Berlinin en tık sinema salonların- rlardı. her zaman hüınü telakki edilmediği Keza Meri Pikfort filmlerinden me 

dan biriıi olan "Univerı Film" ıalo- Bunu merak edenler nehayet anla- pantalonundan anlaıdıyor. mnun olmayan birini •örünce göz 
nunda "L'etrang leur" iominde, gu- ddar ki, iki dost etrafta oturan kadın * * * yaılannı :r;aptedemezmiı. 
ya ıeıli olan, bir İngiliz filmi göste- ları rahatsız etmeden bir birlerine Pola Negri Lehtrei ıtüdiyuıunda Nitıonlmnın , kardetinin arkadaıı-
rilirkon büyük bir ıkandal vukua açık hikayeler anlatmak İçin telgraf ilk İngiliz flmini çeviriyordu • nın, amcaaı, vaktile Duglaı Fairbank 
gelmiıtir. alfabesini kullanmağa karar vermit· Cüaseıile meıhur lıviçreli Artist ın Ufağı olan bir gencin rivayetine 

Bu film ıesli olmadıktan batka te- ler. Haus Riınam da bu filmde oynuyordu nazaran, lı:ariıile kavgaıız bir gün 
knik ve mevzu itibarile de gayet fena * * * Hauı Riınam rol icabı olarak bir bi- geçirmek için Duglaa her aabab Me-
tertip edilmiş, halk filmi seyredeme- Metro goldvini studiyoıuncla Holi- ri arkauna yedi büyük aandoviç ye- rinin fimlerinden bahıeden gazete 18 
mit, ve paralarını geri almak için si- vutta, en çok iti olanlardan biriıi de meğe mecburdu. hilelerini taıfiye etmeye mecbur olu-
nema giıelerine hücüm etmiıtir. " Osvalt'' dır. Yalnız bu sahneyi yedi defa tekrar rmuı. 

V aka mahalline gelen zabıta asayi Stüdiyonun kapıcuı olan Aıvaiı etmek mecburiyeti haaıl olduğundan • • • 
ti teminden aciz kalmıt ve sinema n1ü film çevirmekte olan yıldızların kö~ gayet vazifeıinaı olan Hauı Rimam 
diriyeti, bilet ücretlerini tediyeye peklerini muhafazaya memurdu'.. 49 büyük ıandoviç yedi. Fakat acele- Londradan gelen biri, ıeali bir film 
mecbur olmuıtur. Asvaldın muhafaza ettiği köpekleı· ıinin cezaımı çekti. Filme devam ede ~e yruıl_ııl~la çevrilen, ve baıluı bir 

arasında " Vilyam Heuı" in buldoğu bim~. için nı!de teve11üunun iyileı- filme aıt hır plak çevrildiğini anlattı. 
Son zamanlarda Berlin ıehrinde , Norma Şirerin Danimarka köpeği, Ni meaını beldedı. Bu bat ta gayet tuhaf bir ıabne huıu 

O.F.A, film stüdıyoıunun lokantatı· lı Aıten e ait bir Alman çoban köpe * ~ * le getirmiıtir. 
na gidenler gayet garip bir tnattzard ği, Konrat Naır elin ve Lon Şaney in Sinema yıldızlan tenkide biç taba- ba~enç ~babirdenbire kalın bir aeıle 
ya ıabit oluyorlardı. Bir masa başın kurt köpekleri vardır. Adeta bir lı:ö- mmül edemezler. Ezcümle Laura La gırmaga tlatnıı " Alçak buraya 
da oturan W.lly Fritıh le diğer bir pekler cemiyeti akvamı, fakat orada- Plante Filmleri hakkındaki meth ve il'°! Te her feyİ itiraf et'' buna müt• 
arkaclaıı , çatallarile badaklarına vu- da itiliflar daima ıulheo hlllledilmi- ıena lı:onıeriade ulak bir falao itihe akiben perdelerde genç kızı kucakla
ruyorlar ve sonra bir kahkaha atıyo- yor. Hatta Aıvllldın hııkemliğini bile kederine payan olmamuı. yan genç atık cevap vernıiı: " Sea-

den nefret ediyorum kaba a.tam" 

(Parlsli şarkıcı) fi/miııde 
Maurice Chevalie• 

Parisli şarkıcı [Ubaınrada) 
Mor Is Şöva/yer ( Maurice c.~eallu) 

Sesli film 
"Paramunt., film §İrketi geçen se

ne Parisin en meşhur artistlerinden 
Moris Şövalye'yi Holivüda davet et
miş ve ona şarkılı n sözlü bir film 
çevirtmiştir. Bu film bUtün dünyada 
çok büyük muvaffakıyet kazanmış 

olan 'Parisli şarkıcı' filmidir.Filmin 
mevzuu şudur: 

Paçavracı Moris Marnı her giı:ıki 
gibi sokaklarda ,en bir halde aan'a
tınm icabr, dolaıırken bir istimdat 
avazı işidiyor ve intihar eden bir ka
dının kolları arasından henuz sağ 
bulunan evladı (Jojo) yu kurtarı
yor. Kadının intihardan eve! bırak
mıt olduğu bir mektubu da alıp üze
rinde olan adreı aahibi M. (Leva!) a 
götnrilyor . 

Her ne kadar bu M. Leval ıııtihar 
eden kadının pederi oluyoraa da to
runu kabulü redediyor fakat Moriı 
mert bir delikanlı çocuğu bikea yur
duna teslime acıyor ve yanında alı
koyuyor. Yalnız M. Levalla olan 
mf1nakaf11ları esnuında birbirile ts
Diflln Moriı le M. Leva! in difer kı
zı Lui• araaında bir aşrnalık meyda
na geliyor ve erteai gllnü Lub in ço
cuğun ilşilmemeıl için verdili atkı
nın ladeai behanesile tekrar teııadilf 
ve bu tesadilflerln tekerrUrU arada 
bir aşk doğuruyorsada bu a)kın iz
divaçla neticelenmesine kıztn baba
sı muhalefet ediyor. Bu muhalefet
ten müteessir olan Moriı kızın pe
derinin kendisini paçavracı olması 
dolayıaile reddetmit olduğuna taham 
mü! edemiyor ve kudretin kendisine 
bahşetmiı olduğu güzel sesten isti
fadeye karar vrip sahne hayatına atı 
lıyor ve az zaman zarfında da talii
nin sevkile yilkseliyor. Fakat bütün 
bu yükselmesine rağmen · Luize kar· 
şı olan muhabbetine zerre kadar ha
lel gelmiyor. Bir glln umumi prova
lar yapıldıktan sonra giyinme ~a
sında tiyatro müdürünün karıaıle 
Moria in öpliftUğUnU gören Luiz in 
qkı inkisara uğrayor ve Morlsin 
bütün teminatına rapen unkla§ı
yor. Artık Morla tamamile yüselml1 
ve mükellef apartımanında lllı tem
sil vaktını kalbi elan Luiz'in aşkile 
dolu olarak bek'emektedir. ' 

Ayni akpm kızını Moria in elin
den kurtarmağa çalıpn M. Leva! 
Luizi memurlarından (Jfll) isminde 
birile izdivaca tazyik ediyorsada 
kızının kati red ve meyualyeti karşı 
sında içinde doğan bir şüpehenin 
sevkile Moriıi öldürmeğe karar ve
riyor ve tiyatroya koıuyor. Moris in 
ölümüne biglne kalmıyacağı pek ta
bii olan Luiz Jojoile aeksen türlü 
çareye ba§ vuruyorlar ve neticed_e 
Morla in alicenaplığına kanaat getı
ren M. Levali yumul"tmağa muvaf
fak oluyorlar ve saadet tam manasi
le yüz gösteriyor. 

Film sesli ve adaptasyon nokta
sından çok gllzeldir, ve doğrusunu 
söylemek lazım gelirse sesli film 
göıteren bir sinema için bundan da
ha gllzel bir başlangıç olamazdı. AJ
hamra sineması mevsim başındaıt 
beri teıiaatile meşğul olduğu sesli 
makinayı bu filmle küşat etmekte
dir. Makine evelce de izah ettiğimiz 
vechile hem plak hem film ile ses * * * çıkaran "Veıtern Elektrik., siste-

Pola Negri, Teıriniaani ayında Pa- midir. 
riate koc:aaı Pre,.. Serj Medinni den ~------ - -
bir talalı: luırarile aynlabilecefini il- SiNEMA MODORLERl- . '' 
mit ettiğini .Oylemiıtir. 

Bir daha ne zamaa erienec:eiini IO NIN KA YITSl~LIGI 
raalara "Atlı: ölmed-. daha derin bir "Milliyet,, iki senedir tam bir "'rury d:.r:' demiıptir.. hal'--- intizam ile takip etmekte ol-

o 8 JT8nl0n anı ......., SO- d • C. d eh ' 
çtiği yerlerde kendisi .. dild<at etme- uiu ••- nyn.ıın a f n• 
diğindea müteeılİrmİf. mizin •İnana faaliyetini ve haf 

Zavalh Clorya Svıınaoa hallwı ,.. tanın yeni filmlerini dürüst bir 
zari dk.katini celbetmek çin ıröğıüne bitaraflıkla tenkit ve hulaaala-
bir yafta yapııbra bilir. Yahut ela .,. ril · 1 · · k · 1 · · ki zaman markizi · 'L' ,,__ .ı. e reaım enru an erımıze an en.,_ -llD D tek' elet'• d J' münadiler kotturabilir. e m ıatem e ıse e maa e-

sef bu gayreti latanbul ıinema 
Şehrimizdeki sesli makinalar müdürlerince şayanı hayret biı 

kayıtlızlıkla telakki edilmekte 
Bu sene Istanbul sinemalarından ve müteaddit rica ve takibe rağ 

<?pera ve Alhamra sinemaları seali men filmlerinin fotog•·aflarını 
f~lm tertıbatı getirtmişlerdir. Opera 
ııneması 25 eyUUdan itibaren r bile vermemektedirler. Binaen'
film göstermeye başlamıştır, AJ:~':.:- aleyh nyfamızda bazı sinema
ra da Teşrinievelin birinci haftasına ' !ar hakkında bazı haftalar bir 
seıli filmlerini ı::öa~ereceğini ümit et- ıey denmediğine tesadüf edilir-
mektedir. Bu iki sınemanın getirttig'i b k di f ti · · d .. 

kinal . . . ıe u en men aa arını u-
ma ar birbırın,n aynı değildir . .' k hm . 
Opera ıinemaaındaki uuıkina "v·aı'- tumne za etme katlarunıyan 
fon" alateml ve _..l~. ~ .. aiaema idarelerinin izah ettifİ· ., . 



~ !:lJ~ Mektepliler ~ . 1 sütunu ... ü 

Baba Yağa 
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MlLilYET Ct™A 18 TEŞRlNIEVEL 1929 

• İyi bir muhasip aranıyor 
1 iyi bir muhasip arayoruz. l\tufassal ter-

i cümeihal varakasiyle Galatada Bahtiyar 
Hanında Alaiyeli zade l\lahmut beye müracaat 1 

MUSTAFA ~4Mıl MAHTllMU M~ESSESATINOA 

O~UZLOK SERGiSi A~ILMISTIR 



..... 

.\or,Tcçvan111 halis Morina }Jalığ"l 
başı ıııı iisulii a leınştiı11ul marka 

MiLLiYET CU:\1A 18 TEŞRL'lt~:vı-:ı. 1929 

HASA B IK 
T === 

.!5_i_!olt1~{ ş:şe 100 . yann1 ~iloluk şişe 60 kuruştur. H "'SAN ECZ \ DFPOSU topt;ıncılara büyük tenzilat 

~ilUK TAllARE PilANG~SU 
YEDiNCi TERT[P 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
A\Ttca : 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikraıniyeler 

\'e 10,000 ,. Bir mükafat 

-
I\1 ·r:.:eı Acent!lili (~al:ıtı k,l·lr i 

haıın:la, Beroııu 236! Şu'ıe 
acenıesı: \1ahmudiye ilanı altıtda 

htanbul 2740 

TIU8l01 BiRiN~i rnuısı 
Re'lt Paf a Yapuru 21 teş
rinevvel Pu.artesi l 2de Galata 
rıhumından hareketle lnebolu 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönuşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trab1.on, Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun. lnebolu, 
Zonguldaga uğrayarak gelecek 
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmv. 

JNTALYJ POSTASI 
(KONYA) vapuru 20 T eve( 

Pa!f"Ürn 
Poud,.a. 

I 

LOSYON 
kolorrya Su-yu 90; 

Başlıca mağazalarda satılır. 

h ı ı 
11 1 1 

.. , d • d pa7.ar 1 Oda Galata nhnmından 

~,:~~ ~e~l~D}!~!!, i~~~ua~.~~!1!11 !~!!!1~~~~~- ~:;:·~:,!;~·.~~::'.~,·,:;. Pi y ank o te biri 
ap travers kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. gidecek ve dönllşt~ m. xdr H 1 ı· lı 1 lı 1 k d 
l Muııakasa 61 111929 Çarşamba günü saat ıs te Ankarada iskelelerle birlikte Andifli Kal- i a Jaumer slanuu mer ezinuen: 
evı~t Demiryollan idaresinde yapılacaktır. kan Dalyan Marmaris Sakız, 
"1.unakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak Çanakkale Gellboluya u~aya- H ,. , a" ı ı·a hm er san at ev·ı 

: tıninatlanru ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür rak gelecektir. 
l'kalernine vermeleri lazımdır. •--..;..---------~ı 

l alipler münakasa şartnamelerini 10 lira mukabilinde Anka- Bozcaada postası ş a ,· nkosu n un ke 
da Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, Istanbulda Haydar (Gelibolu) vapuru 19 e y p ya -
' ıa rnağazasından tedarik edebilirler. 
·~--.::-:::-::;;: _ eşrinlevel cumartesi 17dc idare .d . ıı: T . . . 020 j ~ Leyli ve neh ıri rıhtımından hareketle Gelibolu ş 1 es 1 d eş r 1 n 1 sa n 1 CI CI 

~> 1·sıı•kla~ 1 l1.S8SI• Lapseki Çanakka1eımroz Bozca- t •h• t h• d•I . t• 
adaya gidecek ve Çanakkale arı 1 ne e ır e 1 mış ır 

~ 
l' arn devrelldlr. UtUn sınıfları mevcuttur. Llpsekl Geliboluya uğrayarak ,, • 

k dı ıı ·· ·· gelecektir. lf 

Şeh~~
1

:~:;:;~:;v·~;
1

~.;·.:e~k:~.gu~;ku;;.~da. • Devlet ~enıirvoUarı ve limanları uıııuıni i~aresin~en: 
- Telefon lst. 2534 SADIK ZADE BtBAllEll- J k 

h-..____;:_ LEH VAPUHLAHl 155 adet vagonet madeni aksamı kapalı 1.arfla nıüna asaya 
ue 11 d il ı· 1 " 'd ' d konmuştur. Münakasa 12 teşrinisani S...:.. günü saat 16da Ankarada 
f e ueffiİf JO arı Je iman arı UmUOll Ju3f8SJDuen: MU~~1:~~l 1 ~~' 1ı7:tKs Devlet demiryolları idaresinde yapılacakur. 

nun 13 - ıo _ 29 tarihinde yapılması mukarrer .60000 ~ 3 ba~ast p O S TAS [ l\hinakasaya i~tirak edeceklt•rin teklif mektuplannı ve muvakkat 
~sı 21 _ ıo _ 29 pazartesi saat 10,30 da ıcra edılecektır. teminatlarını ayni günde saat 15.30 & kadar umumt müdürlük 

·a ~arrıar mezkur günde saat ona kadar kabul edilecektir. Arslan kalemine vcrmcleti lazımdır. 
,;.tn~cyc merbut mukavele projesinde gösterilen teslim müd- vapuru Pazar Talipler münakasa şartnamelerini (ıo) lira mukabilinde Anka-

ı 3ı ı.. 'h' k d di d'lmi t" M'. ka rada, i\ldzemc dairesinden, lstanbulda Haydarpasa ma~azasındın it '>tayıs 930 tan ıne a ar tem t e ı ş ır. una sa 20 t~rinieve! . o 
~aınelerinde açık kalan fiat silsilesini öğrenmek için talip- r.ııno akşamı Sirkeci rıhtı- tedarik edebilirler· 
c . Maliye ve muhasebe işleri reisliğine ve ya malzeme dai- mandan harekelle (Zon~uı-

1 
fer nevı· 

Sth •• ) "IA 1 1 ~nuracaat an ı an o unur. dak, lnebolu, Samsun, Ordu, ı-· , . . , 
~0~Ylet ~emir f ~lla.rı Ve li~aoları u.ınuıni i~areSİO~CD~. ~5d;~~~~~~~ç~:i:i:~e:ı:ea::: / s}~~!r~k~!g~!:"~.~~s~~~,!:r' v~b~!!~!~,~k~r~d. 

laka O tahta kar kuregı ve 00 çıft keçe çızme kapalı zarfla mu- ı adet hanı altında acentatığını ı Yarım bardak suya bir kahve ka~ığı 
\,~Ya konulmustur. mliracaat. Telefon:Istanbul 213 MAZON MEYVA TUZU 

• "1
1 Unakasa 7 2 inci Teşrin 29 Perşembe günü saat 16 da Anka ! 

"an - ıı ~· · evlet Dcmiryolları İdaresinde yapılacaktır. Yozgatta 7 nuınaralı 1 
:a Utıakasaya iştirak edeceklı:rin teklif mektuplarım ve muvalı • J < kt b · .. 
U~ ter.1inatlannı ayni günde saat lS,30 a kadar Umumi Müdür· Jall . arına nıe e l nıu-
1' k~temine vermeleri lazımdır.. . . . . . . dürlüğünden: 

·ad alıpler münakasa şartnamelennı ıki lıra mukabılind~ Anka- Mektebimizin 6 teşrinievvel 929 ta 
!arı a, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa magazasın- rihinde ihalesi mükarrer b':'lunan .. ek
~rik edebilirler. mek münakas:ı•• görülen_ ı.uzum. u~e-

almak pek nafidir. lstanbıılda fiatı (80) kuruştur. 

VALS HM!~! ~M'!~-A 
Akıam yc-mclr.lcriadca eve:. "bir •< ya iki) ~ap alındıkta ! 

KAHACIGERI, ~!iDEYİ ve BAGIRSAKl.ARI TF.Mlll.ER rine aşağıdakı şekılde talık edılmış · 

ESKİŞE.HİR ÇİFTÇİ BANKASI tirMektebin 1 tesrinisani 929 tarihin- -H-----t--h-1-.----. -.-
tak;• M~C~iS lD~~E ~İ~~~ETlN~EN. ~~r".~nt:ı1~i~~~~:~!,9~1;:a;!~~~~ ;;g;~ ay\' ana 1 e tye SergISI 

~~ltıia;ş hı.r Çıltçı Ba~sı mudirı .~- kat edildagınden mezkur tarıhten so~ azami 50000 kilo ekmek 3 - . ı? - 92~ 1 ?.5 Te~rinievvel 929 Cuma günü Dolmabahçede eski hasa-
~~ Dulger Zade Kazım ve Mu- ra taraflarından yapılacak her hangı tarihinden 31 - 10 - 929 tarıhıne ko 1 l d · . I·t 
it,· a A.za Hoca zade Şebabettin be- . . ,. d 29 ··n müddetle münakasaya ıır ar a açtıaca' ır. . . . 
•-'" 6 l'e• · · ı 929 tariha·r den bı.r muamelenın kat ıyen bankamızca ar . ~u. Ek k b. · · . · fa- Kavı:lükalıul 21 Tesnnıevvel Pazartesı akşamına kadar ser-~tcn Tnrueve · ... . ... vazedılmıştır. .., me ırıncı nevı . . . _, 
~olan aLikaları muteber olmayacagı ilan olunur. brika unundan imal edile~e.ktir. t.ha- gı yerıncle: 

ij~let ~emir yalları ve limanları umumi i~aresin~en :e~::~~~=~~:;~~~:~~~~;Ef~:~~~: -O-evi-el ~-enıi-r yo-llar-ı ve limanları umumi i~aresin~en: 
1tıı\tlkara - Kayseri lıattmm 242 inci kilometresi civarında hazr< resinde icra kıl'.n~ca.ktır: Ekmegın H. P. eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya kon-lnıı kli . . bedeli muhammını uzerınden % 7 ,5 ·c ,1 Ş 4000 M' kadar balastm hat kenarına na nın yemden . t kkata için ya nakten mustur. 

"'en" .. 1 29 .. .. 10 d A tcmına I muva . . -
~t da 1 

surette munakasası 9-1 - uncu gunu saat a n- hükümetçe müteber ışham ve tahvı- Münakasa 9/ 11, '29 Cumartesi günü saat 13,30 da Ankarada 
lt. il Devlet Demiryollan münakasa komisyonunda yapılacak ıat ve ya banka mektubu ita oluna- Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
<IU caktir. Münakaşa kapalı zad usulu Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
ij nakasaya iştirak edecekler teminat akçelerile birlikte ayni ile icra kılınacaktir .. Pey surec~kle- vakkat teminatlarını ayni gu"nde saat ıs şe kadar umumi Müdür-
' llde . d . ·· I . rin ticaret odası vesıkasmı hamı! "1-·~ııtıd~aat 10 a kadar mezkur koınısyon a ısbatı vucut etme en malan mecburidir. Talip olanların lük kalemine vermeleri lazımdır. 

1'aı· r. . . . . mektebe müracaat ve ıartnameyı o- Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka-
a~b 1Pler münakasa şartnamelennı 50 kuruş mukabılinde mu- kumaları ilan olunur. rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın-

at dairesinden tedarik edebilirler. K E ·· · dan tedarik edebilirler . onya ncurnenı ~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

l<APPEL 
Dünyanın en 

llıükemmel yazı 

1 ınakinası 
lıısusile FRA:llSIZ bükQmetinin dahi takdır ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
l-{ ·h • hh •• 1 ve taksitle 

lJ er cı etı taa ut o unur. dahi verilir 
llıumı •cenıesi · \' . 

SNORKYAN Sadıkıye han 30-33 lsıanbul Tel lsL 22~6 

[lirkiye Milli Sigorta şirketinden : 
, a tl~k•iade Mahkcmel asliye bafk&tlbl Abdurrahman bey namı
~llıcr Cllınlzde 20 temmuz 1928 tarihinde tertip olunan 326!'> 

~!ııı~ Olu ve bin llrahk Hayat sigorta mukavelenameslnln zayi 
~ rj~ ına mebni ahiren nushaisanlyesl tanzim kıhnmıştır. Blna
~llıe .0 Ushayl saniye ) kaydını havi olmayan diğer mukavcle
'~ıt ıu1mın yedinde olursa olsun her tilrlil hüküm ve kıymetten 

0 muştur. 

Dairn1sinden: 
idare! hususiyeye ait olan 

çiftlik dahilinde. yaptırılması mu
karrer ahur ve hanğnr ile sair 
mebaninln bedeli keşfi (87123) 
lira (67) kuruştan ibaret olup 
bedeli üç senede taksitiyle öde
mek üzere 20 / 10/929 tarihine 
kadir münakasaya konulmuştur. 

Ye"ml mezkOrde saat on beşte 
Encümeni vilAret odasında iha
le yaJ1ılacağından talip olanların 
şartname suretlerini Encümen 
kaleminden t.ı.lep etmeleri ve 
teklifnamelerini münakasat kanu
nunun l O, 11 inci maddelerine 
tevfikan tanzim edilerek Encü
men riyasetine vermeleri ve bu 
hususta fazlı malOmat almak lı

teyenlerin de Encümen kalemine 
muracaat eylemeleri llAn "lunur 

Evinizin uapartımanınızı 

daima temiz ve p.rlak 
kalmasını ve sizin ele 
memnun olmanızı arzu 
ediyorsıntz me~hur ve 

muzadı taaflıln 

Poliflor 
N~~~ET 
Cilasını 

Kullanmanız !Azımdır 

Her yerde 
satılır. 

Uaydar~a~a~a: ~eıı.ır yoılar nıa~aza nı~aürl~~ııı,rısn: 
Aşağıda yazılı malzeme tasrih ve işaret edilen günlerde il8ı 

sırasiyle ve pazarlıkla mübayaa edileceğinden - pazarlığı y~ 
pılmış malzemenin tekrarına meydan verilmemek için - tali_ 
!erin gösterilen gün ve saatlerde isbatı vücut etmeleri ilan ol 
nur. 

21 - 10 - 29 pazartesi (saat: 9 - 17) 
25 adet Soba küreği 
2S » » maşası 
6 » Yaylı çelik metre 1 metrelik 

90 » Çelik bilye 22 m/m 
SO » pencere ve dolap sürgüsü 70 m/m J 

100 » emniyet sürgüsü (küçük) 
3000 Kg. Galvanize oluklu saç bina için 0,7S x 1800 x 
1000 » Galvanize dikenli tel 

6 adet Filançlı vana 7S m/ m 
28 » Lastik damga 

5 » muşamba caket 
9 » Kaynak için muhafazah gözlük 
2 » Gaz dişi klavuzu 1 S, '8 ve 1 3 8 M 'm 
1 » Vida diş ölçüsü gaz 

100 » Çekme demir gaz borusu diş tapasr (1) (1 1/4) 
1 » kahvelik 
2 » alüminyom tencere küçük 
1 » Et makinesi No S 
1 » Porselen büyük çaydanlık 
3 » El dal makası 
1 » Fitilli gaz ocağı (büyük) 
5 » Çekme demir gaz borusu mamelonıı 

56 » U demiri 3,7S x 120 x 5S x 7 
178 » Lama demiri (muhtelif) 
94 » Müsavi köşe demiri 3,00 x 60 x 60 x fi 

2 Kg. Lehim 
38 adet Çekme demir gaz borusu iç tapası 3/ 8 
7 » El arabası (tahtadan) 

10 » Adet Planya tezgahı bıçağı ahşap için 
1600 Kg. Yuvarlak demir (muhtelif) • 

20 adet tarihli madeni damga 
30 Kg. Galvanize tavan örtüsü çivisi 20 m/m 
adet Vidalı rakorlu tevkif musluğu 'l 1/2 ve 2) 
25 2 m lastik lavha 4 m/m 
SS Kg. Kilingrit 1 ve 2 m/m 

100 adet su fıçısı 
14S metre Bez hortum 68 m i m 

6 2 m Bezsiz lastik lavha 1 ve 2 m/m 
10 adet Şeytan arabası 

200 » Pas çıkarmak için tel fırça 
12 » Yaylı menteşe 178 m/m 

8 » Prinç kapı kolu 
150 Kg. Galvanize çelik kablo 4 m/m 
200 adet Eğe sapr 120 m/m 

50 Kg. Demir rondela 7 /8 
30 metre Yüksek tazyik için Jrurıun au boruaıı 3Z x 20 

22 - 10 - 29 Salr (saat 9 - 17) 
2SO Kg. Eczahane ambalaj kiadr 

2 2 m. Kontr plake 
10 adet hasta termometresi 
13 » Cerrah küveti porselen 

350 » Çam tahta (muhtelif eb'at) 
300 » Çam kalas » • 

20 3 m İşlenmiş kereste » • 
1 adet koltuklu sandalye 

1000 metre Bakır izole tel l 1/2 m/m _,., 
20 adet Tevzi tablosu için sigorta elemani 6 - 25 
40 » Porselen priz 10 A 

200 » Buşon füzibli 2S A 
200 » Band izole 10 m/ m 

2 adet telefon etajeri 
6 • yastık yüzü (büyük) 

500 metre pancor şeridi. 
100 » Bakır izole tel 2,5 m/m 
ııoo » Kordon tel 1 m; m 

1 adet peçete 
. 1 ıı sofra örtüsü 

SOO » separatör akümülatör için 
1000 ll » çubuğu akümülatör için 

94 » adet çam dilme 
250 » » kalas 

45 Kg. aspirin Bayer tablettes en tube 
9 adet Türk bayrağı büyük 

64 paket silindirli kenarı kesik beyaz mukavva 
l 5 adet kristal yazı takımı (muhtelif) 

300 » yeşil kalem 
24 » Bidon SO kiloluk 

< 9 » » 100 kiloluk 
12 3 m çam tahta (muhtelif ab'atta) 

< 20 adet çam enjekte edilmemiş köprü traversi normal 
4SO top fero prusyat negatif (muhtelif) 

l » münhani cetvel (72 parçalık) 
2 » !stor genişlik 1,20 m 
1 » Sıhhat basgülü 

,. 900 » Kaul şişede No 1 

... 

1 » Perger takımı tam (büyük) 
8 taknn lstor genişlik 1,20 den fazla 

300 Kg., Toz nişadır. 
25 top Kalk (pausleinon 1 x 10 m. 
25 » Bezli kaat ı x 10 m. 
75 » Kaat (110 Gr. g m.) 1 x 10 m. 
2S » Kaat (80 Gr. g m.) lx 10 m. 
2 adet istorlu dolap büyük 

30 Kg. Sut kostik 
ı adet mavi çıkarma şaşısi l x 1,20 m. 

50 Kg. amonyak 
2250 Kg. madeni katran 
162 metre linoleom 3 m/ m (2m. arzında) 
30 metre amerikan bezi ince 

150 adet Pil serfili 
ı 2 » Telefon paratoneri 
10 » siperi saika tertibatlı izolatör 
25 >> renkli karton çino 7S x S9 

163 ıı Donanma bayrağı (muhtelif) 
8 » Mahruti çadır büyük 

10 » Miknatisli galvanoskop ibresi 
600 adet Bergman kroşesi 11 m/ m 

33 » Tavan için rozas çini 
78 » Gümüş füzibli 100 amper 

100 » Karbon kaadı (şapirograf için) 

.. 
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A flna sulh kong;reüe lfllrail = •uhtdlf ıaület mllmessillerl konı;rMIH soera t•hrlmlzl de ziyaret etııılf'•rdl. 
~ulhperver misallrlerlııılS dhesle ıııeııılekett-.ıe mUteveccilıerı hareket otmifl« Ye Hmlmt merulmle t..,ı edllmlflerdlr. 
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ılün saat o•bır _buçukta llıııauımıza gelmlftlr. Filomuz limana girerken lnıı;lliz filosunu sel&mlamış ve mukabele ~örı 
çe önünde deırıırlemlştlr. Ötleden somra filo kumanda•lan araıında mütekabil ziyaretler yapılmıştır. 

GUMA 
18 T.E VEL 1929 

- -
, 

Urla nıebuslan daire! lntlhablyelerindekl tetkik aeyahatinde mualllınler blrlltlnde de 
bir ziyafet verllmletlr. :ııvafetten intiba .. 

Bu ıün Galatasarayla maç yapacak olan lnıı;illz: filosu futbol takımı dun 
stadvıımtl" eksorslz yaptılar. Takımın bazı azalan.. / 

Seoelerdenberl icrayı fCkavet eden haydut Hayri geçenleroe 
Ayıotapta meyten yakalanmıttır. 

Türk gençlerin~ 
Askerliğini bitirmiş okur ,.,, ~ 

hesabı kuvvetli gençleri şiındil 1 

mutedil bir yevmiye ile rneoıle' 
· ·ın kete nafi bir uzuv olmak 1~ 

birinci derecede 'okumacı 

YETlŞT ı RME~ 
arzusundayız. Talipler ayın 19' 

\ 20, 21 inci günleri sabahı sek.•: 

1 
buçukta Balatta SÜREYYA p.~~· 
mensucat fabrikasına müra~ 

TAK Si T·L E 
Peşin para 

fiatile 

SOBA 
GRAMOFON 

. . 
BISIVLET 

SAAT· 
ELBİSE 

Otomobil Lastiği 
Istanbul yeni postahane 
karşısında Eski Zaptiye 
caddesi Reji karşısında 
No 20 

MEKiKÇi .. 
V1alova~I' ımar faaliyeti hararetle devam etmektedir. kesımlerimiz sıra ile bu laallyetl göstermektedir: ı- çınaraltı gazino ve dans ----------------------------:M:=-E=s::U:=-L-M:;;U~D;:;-U;;-;;R:-:-:is<iıu:Jrh·~ 

nlll, :.:-- l\aplıcaları sahile rapteden ,.voı, 3- Valovanın meşhur kumsalları, 4 - BUyUk otelin yeni tekli. 1 


