
' ) 
ıj 

f 
il 

~ı 

•ı ,, 
ı• 
~· 
,ı· 

' ıl , 

Cumarre•i 19T 'el Q29 

~ : 1 ~ııııt111 1 M11~1~ij11HJ111111~111ıııı1111N ı ı ~~ıu 1 
·' 

lstanbul, 
Telgraf adresi: 

l •ı ııhu:, !\.ııı.ı .ıYET 

İdarehane: 
Ankara caddesi, No 100 

iİ 
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Telefon numaraları: 

lstanhul, ~911-3912 -3913 

Oocrıe l'e matbaaya ait huslfslar ifin mtidiriyete mllrataat edilmelidir. 
• ~tOddt·li gtçrn nushatar 10 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. 
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Talimler çok 
heyecanlı 
olmuştur 

Tayyareler havada 
ay yıldız şeklinde 

toplandılar 

Bugiln yapılacak o .. 
lan talimlere zabitle 

rimiz de iştiralı 

edecelılerdir 

--
rafından alaka ile 

seyredildi 

İngiliz filosu ile limanımıza gelen tayyarelerin uçuş 
dun Istanbul üzerinde çok muntazam surette yapıldı. 

lstanbula selam 
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Abone ve ilan ücretleri 

Gazetemizde çıkan y azıların hukuku mahfuzdur 
Abone şartları: :: lıan tarifesi: 
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Tayyareler Jstanbul ü:..erlnde uçarken 
, ................................................ HllNllUlllllllı .. ııuıuııtıııııınıHIHUlllllllllllll-

talimleri Sulh selamı Y t'ni Afgan Kralı 
Nadir han kral 
intihap edildi 

~--•h••• -· ır.1: .... - ....... 

Etıbba odaları 
Heyeti intihap edildi. Fırka . 

namzetleri kazandı 

1300 kadar doktor ve 
dişçi intihaba iştirak 

etmişlerdir 

Etibba odalan üçüncü mmtaka in 
tihabatı dün Darülfünun konferans 
salonunda yapılmıştır. Istanbulda bu 
lunan (1300) kadar doktor ve ditsi 
saat birden itibaren konferans sa
lonuna gelmeğe başlamış ve isimle
rini kaydettirenler içeri girmişlerdir. 
Biraz sonra ortada duran rey sandı· 
ğının boş olduğu hazıruna gösteril
miş ve reyler sandığa atılmağa baş 
Jamıştır. İlk reyi Hakkı şinasi Pş. 
attıktan sonra diğer zevat ta reyleri
ni vermişlerdir. Reylerin sandığa a
tılması bittikten sonra Hakkı Şinasi 
Pata şu sözleri söylemiştir: 
- Bugün burada toplanmamızdan 

maksat, mütemeddin devletlerde me
vcut olup bizce henüz teşkiline mu
vaffak olunamıyan Etibba odalarının 
teşkili ve bu suretle meslekimizin te
rakkisine ve bazı dedikodulann ol
mamasına, olanların da kardeşçesi
ne halline çalışmaktır.Şunu da söyle
yeyim ki kayıt ücreti olan on lirayı 
da birden almıyacağız. Mamafi he
pimiz bunu vermeğe mecburuz. Ha
s'.1 ?lan yekunla da bina, kütüphane 
gıbı terakkiyatı fenniyemizc ait her 
şey yapılacaktır. 

Bazı arkadaşlar liste üzerinde ka 
lem oynattı. Gördüm. Bunlar müı
tesna. Diğer arkadaşlar hemen itti
faka yakın bir ekseriyetle fırkamız 
namzetleri namına rey verdiklerin
den dolayr teşekkür ederim.,, 

Bundan sonra makamatı aliyeye 

Dün Ankaraya giden Zekôi Eq 
== 

YENİ MUAHEDE
LER Y APILlYOR 

Lehistanla ticaret mu
ahedesi müzakeratına 

başlandı 

Geçenlerde şehrimize gelen tica
ret muahedeleri akdına memur heye
ti murahhasamızın reisi Zekai bey 
dün Ankaraya gitmiştir. Zekai bu 
hu&u&ta bir muharririmize demi~tir 
ki : 

- İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Romanya ile ticaret muahedeleri 
yapılmıştır. Şimdi Lehistanla tica
ret muahedesi akdi için müzakerat!• 
bulunacağız. 

Bunu müteakp diğer müracaat e 
den devletlerle müzakerata başlana
caktır. Yunanistanla yeni ticaret mu
ahedesi yapılacaktır . 

Ruslarla Ankaraaa cereyan etmek 
te olan müzakerat, muahede muci
bince ihraç hakkı verilen kontenjan 
mallara ait olup asıl yeni muahede 
müzakeratı Moskovada icra edi1eceı. 
tir . ., 

Slılh yolıında 

Kongre murahhasları
nın teşekkür telgrafı 

Evelki gün hareket eden sulh 
murahhasları huduttan geçerken 
memleketimizde gördükleri miıafir
aeverlikten fevkalide mütehaııis ve 
memnun kalmışlardır. Hey'et reisi 
Uzunköpriiden , Siirt meb'uıu ve 
Bagmuharririmiz Mahmut beye şu 

1 
telçafı göndermiftİT. 

Rey atılırken.. Beynelmilel ıulh yurdu murahhas· 
teşekkür telgrafları çekilmesine ka- ları htanbuldan unutulmaz hatıralar 
rar verilerek reylerin tasnifine baı;- la ayrılmıtlardır. 
landı. Merkezi Istanbul olan Oda da Murahhaslar kendilerine gôıteri
hilinde 8 vilayet mevcut olup bun- len misafineverlikten dolayı derin 
!arda 700 kadar doktor ve dişçi de hi11iyatı minnettaranelerini tekit e
reylerini göndermiş ve bu suretle i- derler. 
ki bine yakın azanın ıştirakile yapı- Bu hissiyabn bükômetinize iblağı· 
lan bu intihapta Halk fırkasr namzet nı da ayrıca murahhaılar ıizden rİ· 
leri ittifaka yakın bir ekseriyetle şu ca ederler. 
şekilde intihap edilmişlerdir . Umumi katip 

iDARE HEYETi LAFONTAİNE 
Kongre reisi 

GALAY 
Tevfik Salim Paşa , Tıp fakültesi !...'!....~_'"'!!!!'!'-""'!!!!!!!!!!!!!!!!!,.._,_""!'""!' 

müderrislerinden Tevfik Recep, Ha Bursa hastanesi başhekimi İzzettin 
seki nisa hastanesi başhekimi Esat, ve diş doktoru Hüseyin talat beyler. 
Şehremaneti sıhhat müdürü Neşet Istanbul sıhhat müdürü Ali Riza 
Osman ve GüJhane muallimlerin- ve Guraba hastanesi mütehassısı 
den Refik Münür beyler. hacı Kemal beyler. 
iDARE HEYETi YEDEK AZASI Dünkü intihap esnasında kendisile 

Tıbbı adli azası Hayrullah, Gül- görüşen bir muharririmize Disç•k r 
hane muaUimlcrindcn Abdülkadir Cemiyeti reisi Hasan Hayr bey son 
Şişli çocuk hastanesi başhekimi Ri-' günlerdeki dedikodular hakkında 
fat , Guraba hastanesi başhekimi Ö- şunları söylemiştir: 
iner Lütfi beylerle serbest doktorlar- - Bizce mesele yoktur. Artık ta-
dan Fuat Süreyya Paşa. mamile kapanmıştır. Biz bundan 

HAYSiYET DiVANI sonra artık ilmi bir sahada çalışaca· 
Hililliahmer reisı Ali Paşa ile ğız . ., 

Mısırda Türk tabiiyetini 
tercih edenler 

.Nlısır s~firi l{atip B,~vin bt''"anatı . . 
G~çenler~e şehr_imize gelen Mısırı 

sefırı İbrahım Ratıp B. bu hafta için 
de Ankaraya gidecek Türk - Mıı.ır 
işleri hakkında Hariciye vekaletile 
temas edecektir. 

İbrahim Ratip B. bir muharririmi
ze atideki beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiye - Mısır münasebatı ga
yet iyidir. Aramızda esaslı bir ihti
laf yoktur. 

Yegane ihtilaf tabiiyet meselesidir. 
ki yakında halledilecektir. Bu husus
ta hem Ankarada. hem de Mı!;ırda 
müzakerat cet;eyan etmektedir. 

Bu temaslar en müsait ve müteka
bil hüsnü niyetle yapıldığı için neti
cesi iki tarafı da memnun edeceği ka
naatindeyin. Mesele iki memleketin 
tabiiyet kanunları arasındaki farktan 
çıkmıştır. 

Yeni kanunda Mısır hükumeti Türk 
tabiiyetini tercih edenleri hudut ha
ricine çikarabilir, kaydi vardır. Fa
kat bu hükumete verilen bir salahi
yetten ibaret olup tatbiki mecburi 
değildir ve müzakerat itilafla netice
lendikten sonra ortada böyle bir me
sele kalmıyacaktir. 

Türkiye ile Mısır ticari münaseba-

lbrahim Ratip Bey 
tını tanzim için muvakkat bir itila t
name yapılmıştı. Bu bitmeden k•t'l 
ve esaslı bir ticaret muahedesinin ak 
ti için yakında Ankarada müzakera
ta başlanacaktır. 

}\unun için hükümetimden talimat 
bekliyorum, Bir haftaya kadar Anka
raya ve 1'u seyahatı müteakıp te te• 

( Mabadi üçüncü sahifede) 
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Zehirli kucak "~ -------
\lıl<'lk.L ,,~ terbiyevi: piyesler }Jİraz 

s1 k.ıeı bile olsa m ulı tac 
olduğuınuz eserlerdendir 

Fransa da 

Ren'in tahliyesi 
~ lac Doııald 

Ka ııada· <{a 
lngilterede 

Kömür madelneri 
- --···---

devam ediyor mu? 
Beçe Sakinin ne olduğu malum değil.. ~r- · r 

İ§gal mıntakası henüz büsbütün lngiliz -Başvt!kili Lon- Madenlerin millileştirileceğine birleıil "4ft t 
tahliye edilmedi d k f dair haberler LONDRA, 18 (A.A) - Deyli meylin Peşaver ı:nuha dair Jı' 

PARİS, (A.A) _ Harbiye ra. o.n eransı~ın. ne- LONDRA, 17 (A.A) - Ga- den aldığı malumata nazaran Bece Sakinin ne olduğun3 
_ Darülbe~~~n Y~. o~ umumiyetle pek ı;üzeldi:. Yal- nezareti, Aix la Chapelle, Cob- tıcesınden nıkbın zetelerde kömür mesaili hakkın nüz sarih bir haber alınamamıştır. 1 riO 
ga başladıgı Zehirli kucak , ~ zıya tevzıatı bıraz muhal.~- lence ve Emsin tahliye edildiği- da hükumete atfen neşredilmiş Binaenaleyh teslimiyetine ve firar ettiğine dair haber e 
insanları kemirip bitiren illetler galı oldu: Fazla karaı:ı'1k v~ goz ne dair matbuatta intişar etmiş lngiliz başvekili M. Mac Do- olan bir takım projelerin aslı ve derece doğru olduğu malum değildir. .;e jgtl 
den en dehşetlisine, " Frengi" Y?.~cu zıyalar ~e~esınde ifrata olan haberleri tekzip etmekte nald, Amerikayı ziyaretten soıı- esası olmadığı bildirilmektedir. Nadir hanın tacü tahtı elde etmesine rağmen isyanlar 
denilen korkunç ve menhus has duşülmese daha ıyı olur. ve son zamanlarda bir kaç aske- ra, Kanadaya gitmiştir. Başve- Maden amelesi federasyonu ka şaşlar devam etmektedir. [>aili ıç; 
talığa aittir. "Baiser Mortel'' Oyunun en göze çarpan bir ri latanın geri çekilmiş olması- kilin Kanadayı ziyareti esasen tibi umumisi M. Cook, federas- Kendisine son derece dıişman olan Kast havalisi ~·ddet cft 

den tercüme edilmiş dört perde yeniliği de Darülbedayi ailesine nın tahliye demek olmadığını i- Londradan hareket etmezden e- yon erkanının henüz mesai sa- bil üzerine yürümektedir. Bu anarşinin daha uzun ı:nu 
lik b~r o~dur. Te~li bir piyes y~ni g~ gençlerden Talit Be ıave eylemektedir. ve/ kararlaştırılmıştı. Mac Do-

1 
atlerinin tenkisine,sa~ış aj_a~ları vam edeceği zannolunmaktadır. -·ldit 

oldugu ıc;ın hareketı ~· !1utuk yı.n bı;ncı de~~ o~ oy~~ KAPLICALAR ALEYHiN nald irat ettiği nutukta gelecek rı:a. ve b~zı ~denlenn ~ıl!ıleş- Emanullah hanın tekrar avdeti mevzuu bahs bile degı 
ıaı:ı ço~çadır. :ı.;:akat ahlaki~~ t: g~ç ~ık rolu gıbı en m~ım DE PROPAGANDA kanunusanide Londcada akde- tınl~esı_n~ daır o!an hukumet M } · ·· k d ·ı k 
rbıyevı kıymetı olan.bu tür!~ bır ~ıfe alması.oldu. Darülbe PARlS 17 (AA) -F dilecek bahri tahdidi teslihat tekliflennın resmı ve tam tefer CC ISte illllZa ere e l ece 
oyunlar bıraz sıkıcı bıle olsa bu dayım çoktanben boş duran bu k 

1 1 
' b"İb Vr~cbnsa hakkında pek nikbin bir lisan ruatına vakıf olmadıklarıru be-

t ün insanlığın sihhat ve selame mevki için yeni bir san'atkar ye kaplıca and k: j aasah ~dy kullanmıştır Mac Donald'm bu yan etmiştir. Bu tafsilat elde e- CVfaktil tasnifine başlan dl . ...ııı 
ti namına muhtaç olduğumuz tiştirmeğe teşebbüs etmesi çok ap lıcaı~ft. 0al or arı aük. d"ha lisanı bir te~enniden ibaret ol- dilince keyfiyet federasyonun r, 

· "dir yapı anı ır ar ve zemm a ı h lif bel · ANKARA (T ) B Mili M __ ,;.iııiJI "-eserlerden sayılmalıdır. Eser Sa ıyı • 
1 

d 
1 

.
1 1 

b. sa gerektir Çünkü Fransız ve mu te şu enne ve maden a , 18 elefonla - üyük et .,...... (iıV". 
it Ali Bey namında bir zat tara- Talat Bey bu ilk büyük rolün e~ .0 ayısı~ ya_pı an ıu;un . ır ltalya ga~teleri konferansm meselesi murahhasları konfe- devrei içtimaiyesinin küşadına yaklaşması dolayısile ı:ı:ı 
fmdan aynen tercüme edilmiş de Ertug-rul Muhsin Beyı· harfi ta kikat netıceıınde emnıyetı u k t' ı - kt ransma tevdi edilecektir edilecek evrakın tasnif ve ihzarına başlanmıştır. .~ttJl!dı um· b' km 1 1 pe çe m o acagını yazma a- · y.,·_,,w 
tir. Bununla beraber oyunda harfine taklit ediyordu. Fakat m . ıye, ecne 1 P ıca an men dırlar. Aşağıya derecettiğimfa - · .. . . . . . . Bu cümleden olınak Üz!"e müzakere edilecek evrak ı:ne ıııll'" 
pek milli ve hususi noktalar yo bu hal başlangıçta hemen her faatıne Fransız kaplıcaları aley b" I f it I k f gı umıdinı ızhar eylemıştır. Dominy- hükumetimizle Üriıgvay cumhuriyeti arasındaki dost!~ o,.o; 

· · l b"" ••-~ başına · hinde bir iftira mücadelesi a ır te gra tan a yanın on e- onlar, müzakerattan daiına haberdar !dUı;- • ~ 
ktur; mevzu edınılen mese e u sanal.Kd.rm gelir. Her hal k k d"l F Y ~· cansa daveti kabul ettig·i bildiri- edilecek e t h h . b' bük' • velesine ait kamın layıhası, ihale kararlarının tabi o d'~rtill ~it 

.. . 1 . ıı- aı~•-- d k di . . b - ı·· if ma ma ıa ı e ranıaya bır v şaye er angı ır U· • hakkmd d kan ( 13} .. .. ınad eı;ı"" ..it! " tun ınsan ~ ve ıı:ısan gı ~ ~. ~n . sının u aç-~ ro u .. ~ e .. . liyor. Fakat ita/ya konferans- met müzakeratın tarzı cereyanından ga resmı a amga ununun uncu vaflY 
la_ndı~ıcr n_evı?endir. Bunun -~çın dişı ılende sahn~zın ~~ çok ~ı:murlar g_ond~rını§ o_l~ tan evel, görüşülecek mesel ele- ma1.~at iştiyecek olur ise ona da is- inci fıkrasmm tefsirine dair Maliye vekilliğinin teklifi _de jS~ t 

eger ıstenılmış olsaydı tercurne unsurlarından bın olacagı umı- Berlınlı kuvvetli bır tt;tkilat rin iptidai müzakerata zemin tedigı malumat verilecektir. Memurin muhakemat kanununun (12} inci maddesl;','e ~ıat· P l 
yerine adapte de edilebilirdi. Ha dini •eriyor. Doktor rolünü ya- ~eydan~ çıkarmıttır. Bır çok olmasını talep etmektedir M.MacDonald, Amerika ile mutabık den memurinin işten el çektirilmesi muhtacı tefsir g(iriilllltJll'~ ay 
tta fikrimce "Bordeau" şehri pan Uüseyin Kemal Bey memu kimselenn tevkifine teveasül e- AiT MESEL~LER 0!~uğunu, çünkü her iki tarafın da Bunun için meclise, kanunun ( 48) inci maddesi 5araftul~rtd~ğıl ~~i 
yerine mesela «Kastamoni• ko lür. ke' ~de kı.vvetli idi. İki ba dilmiı ve neticede Berlindeki KANADA YA dıger milletlerin düşüncelerini hesa- zaran bu salfilıiyetin ancak fevkalade ahvale mahsus b ..,. "~ıı 
nulmuş papas yerine de bir ho bayı temsil eden Behzat ve E- tetkilitm mühim mıkdarda pa- OTT~VA, ~ 7 · A. A. - M .. M~c ba katmış ve 0 milletlere kendi arru- na dair bir tefsir tevdi edilecektir. k • .,;/ P'.ı 

' . . . . B li- B l • . rf tın" ld - nl im Donald ile maıyetl buraya geltnitUr. larmı cebren kabul ettirmek isteme- --er.,... 
ca veya aı lenın ıhtıyar ve hayır mın e g ey er pek ıyı mu- ra sa e 1f 0 ugu a atı ış- Mumaileyh, öğleden sonraki vaktini ıniş olduklarını sö !emişti M f'h Gümrük ithalat ve ihracatına mevzu tahdidatm i"'..- )' 
hah bir uzvu getirilerek eser ke vaffak oldular. Rahip rolünde tır. Kanada başvekili M. Mackenzie nin mevcut noktai n..;ar ih~ıi.11arı~: _ daki layıha bu sene görüşülecek mevat arasındadır. a 
ndi hayatmuza çeS1rilmiş olsay gene yeni artistlerden Zihni T~P KONGRESİ Ottavaya 20 kilo~etre kadar mesa- na şamil bir itilifın akdine man~

1 

o':- y • 1 k il • • h hf( 
dr, hedefi olan tesir daha açık Bey sesini biraz daha çıkarsay- M~mtpell~e~. 17 ~A.A) - °!''!?kon !~de b_ulunan ~ylıyesın~e g_eçırmı~ miyacaktır. eni yapı 8C8 yo 8f IÇIR 8Zlf ~ 
ve daha kuvvetli de olurdu. Çün dı hiç kusursuz sayılabilirdi. gresı, mesaısıne hıtam verm~_ştır. tır. İkı Başve~ı. muhtelif bır takım M. Mackenzie, M. Mac Doml<.!'a ANKARA, 18 (Telefonla) - İlk bahardan itibardl jf>.<JJO ı..~ 8 

.. . . .. • H B Ş . PARİS, 18 (A.A) - Bugun kt>nt meseleler ve bılhassa Kanadayı ala- Kanada müşaviri hassı rütbesı'nı'n tev- · Ç kk 1 H B k Ka · Me yollat' "'lıtj 
ku pıyesın ruhu olan zührevı ha aznn ey, azıye Hanımla be Delambert'in tayyare ile Eiffel ku- kadar eden ve geçenlerde Vashington cih ed'l -· . b'ld" . .1 sır, ana a e, upe, ruç a, ysen ve raş ~ 

1 ki dan ed 
· be kü' '"k !'" ·1 b'" ··k b' · .. · .. .. 1 ecegını ı ırmış ve mumaı e- icin Nafa v k ' letince istihzarata başl:>nmıştır ..,\el, 

sta ı a~ u~~ t .avı ra r, çu ro u ı e uyu ır lesı ~~~ınden uçuşunun yirminci da ~ereyan eden muzakeratt~"'.. mu.~e- ybe ile M. Hoover in cihana hüsr.ü • ı e a • • ,~ 
cten çekinmek histen ile yem ta levha canlandırdı. yıl do~umü, resmi surette tesit edi- vem.t meseıeıer hakkında goruşmu~- niyet dersi venniş ve dostane görüs- Graf Zeppelin avdet ettı ....... ,~ 'liıi . 
babetin zihniyeti, eski ve yeni Genç kız rolünü Bedia, anne- lecektır. lerdır. melerle neler elde edilebilecğini is- aJıS••"" .\fı 
aile terbiye tarzları arasındaki sini de Necla Hannnlar temsil R - 101 KABİLİ SEVK BALONU h"~TTA_ VA, fl8.dA. A. -ı· Kanailda bat eylemiş olduklarını beyan et- Fredrichshafen 17 (A.A) - Zeppelin yapttğı sey jııdl' it İıı 

.. eli • . •
1 

İki · d ff u&umetı tara m an şere me ver •n miştir detl~ fena hava ve sise rağmen saat 21 de bilil. anza yere/eSi lııı.;; 
~ucadc:_le .. ken. m~mle.~etımi etti er. sı .. e mu".~ ~~et~e .1:-0NDRA, 17 (A.A) ;-- R-101 ka- ziyafette M. Mackenzie nin irat et- · . L ~- d 100 t billl h P.e .it ı zın evladı uzerınde bır numune orta saytlabilırler. Çunkü esenn bılı sevk balonu, yarın ıkinci te~rü- miş olduğu hoşamedi nutkuna cevao ITALYA VE BAHRi KONFERANS .ORIUl'B B 0 OmO lrBIZ V b~Y' .. 11 

ile daha aşikar görünürdü. ağırlığına rağmen basit komedi be u~uşu_nu yapmak üzre Garding- veren M. Mac Donald, Londraya ;ı~- ROMA, 17. A. A. - Jiornale d'İ- LONDRA, 12 (A.A) Son zamanlarda Londrada gaY~ ııul~ ~tb' 
* * * tarzından ayrılamıyorlardı. Fa- t~n. uz.~n~den uça':"k ve Dcrby ta- det eder etmez Amerika ile olan mii- talya, İtalyanın bahri konferansa it· ve mahirane sirkatler ika eden ve bu iş için 100 oto1!1~ıı tJ~ ıı.,,e 1' 

Zehi rli kucak içtimai tezi iti kat Neyyire Hanım hasta bakıcı r~kıle ussulharekesıne avdet edecek- zakeratta takip etmiş olduğu samimi tirake muvafakat eylediğine dair olan nan bir hırsız çetesi adeta bir otomobil yanşıru an=- ı;,0, 
b · 

1 
k k 'etr k . . . rolünü pek iyi yapU e "Zehi li tır. I serbest ve açık hattı hareket dairesin nota, Londra kabinesine tevdi edil- ten sonra yakalanmıştır. ~r • 

_arıy ~ ço_ u"". . ı, ~ ınt~n ,, . . v r AMER KADA BiR OTEL Y~J?~ de Fransa, .t~lya, .v~ Japonya il~ mü diği dakikada İtalya hük:ilmetinir., ~ kası cıhetınden zaıf bır eserdir. kucak seyırcılerde oldukça can SEATLİ, 17. A. A. - Yedı ı.:., zakerata gırııeccğını beyan etıniştir konlera s .. k tının .. ı.-===::::::=:::.-::::=ı:==ıı:.ı.nı:a .. ııı te 
E 

· · · 1 b" · 'b b . . ._ ' · n muza era mevzuunu •• :ı ~ 
senn mihverı olan genç kızın ı ır ıntı a ırakarak oynanmış A_ube ta Portland otelini tahrip eden Mumaileyh, ilk baharda bir itilaf Hk- teşkil edecek olan megeJele · t tkik · _ =ı u ıılliiiil ..... l 

nişanlısına büyük bir aşk besle oldu. bır yangın esnasında telef oln:ıuştur. dedilebileceği ve bu itiWm cihan U>- çin iptidai müzakerata giri;ı.!esi h~ 1 • j! il!!!!!!I' ...,. •• Ilı~ 
diğini müellif iddia eder. Hatta l. NECMİ Enkaz altında baş~ ces~tlenn kaJ. rihinin sulh yolunda en büyük ve en susunu Fransaya teklif ctnıi• oldugu- !-,==·-__ .,JL._..1• __ ....... =, ...... .., ... ,.. _,. ı .,~t;, 

rnış olmasından en•"•e edilmektedır' "h' t kld hat · · kil d · • - - """'- --· - ""'~" bunu sıkı bir vefa ile teyide ça ~ . mu ım era vesını teş e ecL~ nu ıstihbaratma atfen yarmaktadır. ~~ 

~ışır. F akat diğer taraftan daha Romanyada ~.-- Kuı·n Elı·zabef• 5 G S • ı.~ 1 

ı lk pe• dede doktora karşıda bir BUHRAN YOK lrr M h il ı d •• d ~·ki • • • • .: ıi~ ~;-
temayülü hissettirilir ve nişanlı . BÜKREŞ, 17. A. A. - Rador A· a a e ara arın a gor U erım 1 uı.- " 
ya karşı varlığı iddia edilen o ıansı, ~alıça Marie nin Universel . • • Galatasaray takımı fena idare y t'ı .. ~0 
büyük aşk ne onun kıskançlık ga.zetesıne vuku ~ula~ ber.aı;atmın a - • e'-' ""I> 
t it izlik gi~i kusurl~rırun_~ilinip ~~;.~d:1~u~~:a~~t?tut~~r;:~?c:e~~e~~ Sultanahmet camısi At meydanı den idmansızlığının cezasını ç ;.il' ~u 
soylcnmesın.: maıu olabılir, ne mektedir. Hükumet aleyhinde şidde- ••••••• ' • • • İki aydan beri mukarrer olan (F.B) Kemal (lat. Sp) ~ 
de doktorla plajda edinilen ye- tli tenkitler devam etmekle beraber V o • k // l • • v Kuin Elizabet - Galatasaray ma (Bq.) B. ler. .• f ~ 
ni muarefenin nişanlıdan gizli M. ~aniu, blr hükfımet buhr.'.'rundan ı enıçerı e e erıııı agaçlarının dallarına çı dün stadiyomda yapıldı. Dün ~eş ve ~alter ff,!'cJ{·~ı ~ Ci 
tutulmasını menedebilir. endişe et~ege mahal olmadıgını lıey • ,. gördük ki Kuin Elizabet takı- Reıs: İsmail Hakkı~ (f." ltı 

Diyebiliriz ki müellif kafasıru an et~ıştır. . • sa//aJldlran fariht meydan mı 5 - 2 neticesini alabilecek ka Aza: Dünü ve Ser- .~ ~ 
muayyen bir ictimai meseleye M ZAKERE BAŞLAMAMIŞ ••• dar kuvvetli değildir. B. ler. . _,kev ~ 
dikmiş, bunun "uğrunda fenleri . M_osko_va, 18 (A.A.) - Tas Ajansı Ortadaki yılan lı sütuna gelince Buna mukabil Galatasaray da Atletizm, voleybol. pw- ~ 

d . h l . . Çinliler ile Sovyctler arasında mii- Bizans abidelerinin en eskisidir. ıca. ı--'- "'U 
a eta ı m~ etmış~ır. Bu da ek zakerat başlamış olduğuna dair olan rni!en tunçtan dökülmü~. birbirine ~ ..__c bu neticeyi hak edecek derece- Heyeti: d~) 
senya tezlı oyunlarda tesadüf haberi tehip etmektedir. sanlı yılanları temsil etmektedir. de idmansızdır. Reis: Adil (G.S) .ı\1İ (Pi~) 
edilen m utat h ususlardan biri KRAL PORTEKlZE GİDİYOR Vaktile yılanların kafasile beraber Eğer Galatasaray futbol şu- Aza: Fehmi (Beş.) ('le 
dır LİZBON yükseklig' i altı metreyi bulurken ka- d "b' g da (B k.) uı.reıfl · . 18 (A.A) - Gazttcier, besi, -dün da yaz ıgmıız- gı ı- e t ey ..,..... .ıL 

O 1 h d f
. f İ ·ı k . faların kopması ve kaybolması üze- ~"t yunun ası e e ı olan ren ngı tere ralr bcş ınc i Georgcs'un fena bı'r ı'dare ı"le bu gu"nku" id- B. ler. . <1. 

• k .. kk" · rine beş metreye inmiştir. Y' gıye kar'iı tıbbi vasıtalarla mü ı şın mutene ır~n ıkamet e t~ek ni h l . ·1 . 1 D . 'lik H etı. O) ~ 
d 1 

yetınde bulundu~u E t ı ı Bu resim sütunları tetkik ederken mansız a e getın memış o say e~cı . ey • (!o• '].,,tJ ~U 
ca e e lüzumunu piveste çok ca . . .·. • s orı P .aımın b k dı netice böyle olmazdı. Bun.dan Reıs_: Hayrı Ceınal_S.) .!"' '•~ I • I l .. .-

1 
. · .. ıklımı hakkında tetkıkatta oulun- eni ihtimal ki mera lı bir seyyah G ~ 

n r. nat ar a gosten mış, mutea mak uzre yakında buraya bi r takım zannederek etrafıma üşüşen çocuk- başka bazı futbolcular da ıste- Aza. Vamuk ( ıor• U 
ddıt ~ıı~allerle hep aynı gayenin İngiliz doktorlarının goleceğiıı i }az- , !ardan biri : dikleri şekilde bir idare heyeti (Üsk.) Kadir (F.B) lJ. 41

• 
tah~ımıne çalışılmıştır. Kızın maktadı r. " - Müsü . . Müsü ... diye yanıma • için haftalarca tarafdar ve rey Tenis Heyeti: S) .f l' 
eskı kafalı anası, nişanlının on BiR IDAMI PROTESTO yaklaşt ~, Na var, cami Ayasofya .. bu. ~o)'.lcmesi koıay ama yapması toplamak hevesinden vaz geçip Reis: Tevfik B. (F· ı) ~ 
dan intacı ve daha ıkı '" t ZAGREP, il!. A. A. - Pola da O .. Ben gosterecek. · · Bır taraftan da gu~. . Mımar. burada kurnadık etti, . d "ki d f f I Az . F · (N" allıaŞ 
b b 

. . . s . mu aasıp Vladimir G t • "dam h b . . ç sene evci topraklarım kostebek elile para i~> reti yapıyordu Gü'ld . . fermanı yanlı• anladıg" mı ... li k ıdmanlar a topa ı e a az a a. ent ış 
a ası eskı z ı hnıyet n kız b ar anın 1 1 a erını a- "b' d l"k d "k d' A 1 ,,.. · um. ' oy yere 1 dı belki d 'ki l k t (G S) ı ' ın a lan darülfünun talebe . d ülf' gı ı e ı eşı e ıp yaso ya sara- 0 -1 d d' A planını altı minare üzerine yapt > vursa ar ' e ı go e - re . ) bası da gülünç, ve vehimci kan binasına . ah ba ksı, ~ 

1 
~un ymm Tem•! duvarlarını aradıkları d ~ ~o;,./. ım , yasofyayı ben B . k . . ı. sik yerlerdi Boks Heyeti· (O•S .. ı 

Y
a esi tal b" tı' . ·ı' . sıy yra çe ş er r. yerde kadim Bizansm .tpodrom• sen en ıyı ı ırım . u rı~aye t, pe amıyanedir. Ma- .. ... . . .. R . • ll'e f Şe. "f lJ. ar 

1 
r ap ır pı temsı eder Bır çok protesto telgrafları. Bu me- unda • B' ok esk' . . 1 f Çocuk benden fasih Türkçe ile malih, bır esasa istinat etmiş olması İşte dunku maç, ıkı uç satırla eıs · ""7re rı (Siil) 

11 

er. Buna karsı yeni zihniyetin yanda Papanın da telgrafı vardır. tiht yım . ~5 k . . 1
1 

• ı slımd .erh e,· bu cevabı alınca mahçup olarak u da muhtemeldir anlatugnnız- bu şerait dairesin- Aza: Enver, Nuri 
fenni t k h ki" k· · li REVAL'DE ŞİMENDİFER en sonra ur ısım en a ıgı a - ki t - C · · l . B" · n e a ı tımsa dokto dec İpodrom• u sadece terceme etmiş za aş ı. amının atı minaresi var. de ve mühim bir kalabalık huzu ısıklet: ,~) 
rdur. Onun etrafında rahip gibi KAZASI . . !er. Yakın senelere kadar buraya • * .* . ~er~.lelerle minarelerin adedi runda cereyan etti. Reis: Şekip B. • (~',el 
lıayrrhahtar, kendisinin talim d'fREV~~·d 18 .. ~·dA. - ~·~ ~·m~.n- •At meydanı> denilirdi. Şimdiki a- Bah\ ıde en ycnı abıde olarak 0:'.' ?ordu b~lur, bu rakam da Bi- İlk devre birer sayile ve mü- Aza:Fahri (Beş) sııı~fıı~1Y 
edip yetiştirdigi yeni fikir taraf t~r~r mu,a cmt sın e 3 kışı olmuş- dı sad~re Sultanahmet parkıdır. Bi- r•şhur mt-e~:t~r. çc;,şmes! v~rdır. rıncı _ Ahmedı? on dörd~ncü pad~şah sav tla neticelendi. İkinc" d - Yeni heyetlere ınu"" 
darlan d d I zans sılahşorlannın at oynattıkları, ~pera.~o~ . 1 e mın muhıbbı ha- olduguna delalet edermıı. Ne mce a . 

1 e~ • . , 
. . a var. ır. BEl..Ç KA KABiNESi Gadaba gelmiş palabıyıklı yeniçeri· •1Jlhası ıçın yaptırdığı bu çeşme hesap.. değil mi? Eski padişahlar rede ıse Galatasaraym kaçırdıgı temennı eylenz. gtc'! (j~fj 

Pıyes '. n ~.ezı çok kı?"metli bir BRUX"'.LLES, 17. A. A .. -;-- "Ya· !erin ikide bir kazan kaldıra daldı- şımdi sadece. ı:ıeyda.nı süslemeğe memleket işl erin_de de böyle hesaplı çok kuvvetli sayı fırsatlarına Galatua~a~ koP ttİğı Bf''' 
davadır. Madem ki bu türlü kı~da ~~b_ınede bazı te?edd!Jlat ıcra ra akıbet kellelerinin ağaç dalların- yarıyor. ı:e_kal~ et~ışler_ de lıir müd hareket etselerdı, insanın yüreği mukabil Galatasaray bir az gay 235 azanın ıştır'.11' ele Jl8r d'~ 
hastalıkları ortadan büsbütün edıleB~~~ haberi vermeKtedır. da sırıttığı tarihi meydan, bugün fae;tenh.en .. •çerı ~ım~eyı sokmuyor- yanmazdı. retle defedilecek dört sayıya tasarayın kongrcaı ço 0ııd~ ~ı 
yok etmek mümkün değildir BADEN ~~~E'J~ '!_A~KA y~şil _taflanların sıralandığı, kum · 1 ÇIJnkü, .. 0 l?uzelım somaki mer- .. Camiı;in .tarihe geçmesine en bü- mani olamadılar Oyunun so- li oldu ve sabahın saat etti• 1' 
bari tedaviye · 1 ' . • 7. · · - Bey doşelı yollarda ulu ağaçların gölge mer erın uze,rı adeta karala- yuk vesıleyı 1241 tarihinde y · · d deva.J11.:h~ 
. . manı o an ve en nel~lel. bankanın teşkilatına memur saldığı asude bir bahçedir ma tahtasına dönmüştü. Bahçeden rilerin ilgası olmu1tur p d' enıç~- nuna pek az kala da ancak bir saat 16 yaka ar . j!)P'' 

zıy~d~ sıray~te kapı açan hicap komıtenın bu saba~ ~elseinde, banka- c!podrom• dan bugün ·kalabilen- çıkı:'.'ca solda . Sultanahmet camisi kinci Mahmut Yeniçerl teş"ıa:~ •· gol yapabildiler. Oyun 5-2 Ku- ticede idare heyeti . jJI 
ve ıhtırazı bır tarafa bırakalım" nın muamelita gırışmeden eve! ih- !er etrafı demir çitle örülen bu hah- butun haşmetıle nazara çarpar Bü- lağvı ile nizamı cedidin tatbiır:ı ruı;t in Elizabet lehine neticelendi geçildi. ..ıeıı yeıU 
demek ister. ratç b~n,~alarının ~~valakatını temin çnin nihayetinde kafası kopmuş bir yuk"'dk kapıd_an .adeta at koştur~cak fermanı bu caminin minberind/v~. Bu maç ve dünkü oyun t..;,zı İbrazı ekseriyet eu 

B 
. aki d k e mesı azım geldıgıne karar ve il 1 ba · ı b' dikili' . . a ar genı• bu: avluya . · ı· k .. . E 1 . <t. u tezı t p e er en, Ham miştir. Banka ka b' . .. , r - r.' an . ." ı e .ır . taş, bır de lu . . • _gırı ır. Bu. av- anuvıs sat c endıye okutmuştu. Galatasaraylılara bir ibret der- re heyeti şudur: sadl1' "iJıl1 

dullah S ıı phi Beyin bundan beş, nu yapmıyac~ktır~ ıyo ıspekulasyo- ~rmunlae sutu.ndan ıbare!t•.r. Dikili taş. İç a~::"nm~:~çe';;,e ıhatad .. e~.tir * * * si olmalıdır En kuvvetli takım Reis: Necmettin tıır' 
b b k I B"' .. k rın ıçmde en ıyı muhafaza e- 0 , ermer oşelidir. Caminin ark t f . . : . . R . Adllıtll p. 
eş ~~u ~~e evve uyu Madenler hakkında dilenidir. Uzerindeki hiyeroglil'lerc rtada. ~iız~l. bir şadırvan vardır. gın yeridir. ~u ar:~· vaaı ?ır Y~?-- olmak namıle iktifa ederek ça- 2 ı.ncı eıs: fi~ 

Mılle • meclısınde sabık Erzu- nazaran bu taş Fravun'lar zamanın- Camının ı~ı o kadar müze bek "b k t k Y gm yerınde 0
• lı§mazlarsa pek yakında bu na- B. ef şe g P. 

rum meb'usu Ziya efendiye ce LdO~D~A.b~ 71 (A.Ak)b.- Kömür da Mısırdan getirilmiş olacak. Ta- dir ki insan kendini bir saray".:~;. siz ;u:tsuz~:r:ne :rlerda;asınkda, yer- mı da kaybedecekler Umumi katip: F;?~ fııll~ 
vap ol ak . t . _. T ma en erı sa ıp erı, a ıne tarafın- rih diyor ki . nunda zanneder Mabet! m ıgı ovuklar • Muh b -. Taı.. r v · f· 

.. ar ıra ettıgı « eced dan kömür meşelelerile me ul ol- cDikili · . olan lo ıu ·a sui ere m_a~sus nazara. ça~!'a'.. Ayasofyanın karı- ase ecı. · tJa.Yda. u{.J 
dut nedır?» atlı nutkunun bir mak üzre teşkil edilmiş olanş~omite Helyopolis ~":hri~~sı[d~n ~~ubun_da tesadül eJrımez ta;~!:': ~a~~,"ınde ~~~aki ~uz_luk bisiklet koşu :eri Mınfaka kongresi Veznedar: _Alı brik: ve ı11 
parçası zihnimde yeniden canla ile bugün müzakeratta bulunmuş- peratoru Jüliyen, Miladın 363;~.:= c~rel~rden gire~ bol •§ık ~ı:.n~ pe~ .. ıne__ ge ~_ış~r. Buı:adan. !ramvay Dün balı I b 1 M ak ~eni heyeti ~e deriı· • ~ 
nıyordu. Bu oyundaki kafasız tur. sinde bunu Istanbula naklettirmek ar nılerın biribirine karışan ren . a ç~- >';:' ~r: e ı a ım takip edilir ve ya- ~ stan u ınt a fakiyet temennı e. soiı'.' ,,.r'~ 
ve mütaassıp eskiler gı'bi 

0 
za M. POINCARE'nin SIHHATi zusunu izhar etti Fakat buna öm zelerin kubbeden sarkan salkgı, 1avı- ~ h . ıhrmundb~n sola aapılına sağ- kongresı toplanmış ve Halk Fır Bu ak.-ıı'ki. 1uııdil J: r'~ 

b
. - LONDRA 18 (A A) M . .. . .. .. : ' - çok g·· 1 il' ım arı a apıs ane ınası görülür H . k tl . k ak h B yog .dl ,; man ızde de «vergi almak . . . • . . - . Poın- ru yetı~medıgı ıçın ancak haleli Te- uze seç ır. hanenin ·ı .. d ". .apıs- ası naınze en azanar ey- Bu akşam e (ja.la.tıv:eıı,. 

fuhuş vesikası veriliyor» di;;: care~nın sıh.~i .. va~yeti . iyidir. ~~ci odor za.m~nmda: 39? senesinde nak- ~aminin yapıaı haltlmıda verilen kabil cep~:~:·~.~ ;;:!':t ~~reaı'. mıı etler şöy.le teşekk:ül etmiştir: aız tiyatrosund~ diJell ~\il 
dar kafalılara ka 

1 
b"' "'k h . ame yatın <;>n~muzdekı h.afta ıçınde lolunabildı. Abıdenın sahilden At mal_un:at şuduP: Sultanahmet camisi nası, onun yanındaki kak areti hı- Heyctı merkezıye: bok "rlerile takVIYe ~l i~• ,,; 

bimizin cevaplan '6u pr::Sin ı:: ~~(j~1 ~':(~ö~'U~te*~CROBE :•r!~nrna g~ti~me~ müşkül oldu. !:n~~d Sr~':":ı::et z~nında mi- nayi mektebi vardır. '° ""da sa- Reis: Yusuf Ziya B. t G.S.) ~bazı tıoksörle~~hiıı1;ıv 
lileşt~ri~esine adeta yardım e- LERI - ta: bü~c: ;:,~~a~~=rı:o~~;~~~:-• dan ya;,lmıştrr. e :.e:.m:~a 0~raf~n- dan Üçler m_'.'hallesi buradadır. Bura- 2 inci Reis: Ahmet ~etgeri boksörleri aras111d~o1<sörle 
debılırdı. . ~ONDRA, 18 (A_. A.) - R-101 ka- Junduğu yere dikildi.> sek bir san'atkar imi§. H ~ bruk- ka yol dogruca Şehremanctine çı- B. (Beş.) !ar yapılacaktır. * * * bili sevk balo.nu ellı .tayfa ve bir kaç Örme ta§ ise doğrudan doğru- r~lık Mekkcye gönderiler:k a K~~ a- r. * Aza: Kamil (F.B) Hikmet şunlardır: 

Zehirli kucağın 
0 

n yolçuyu hamı! oldugu halde dokuz ya Bizanslıların eseridir. Fakat bu nın tamirine memur edilmi ~- * * (Sül.) Saliihattin (Hilal) B !er 1 _ Dorenzo 
sahnemizde mühim y b~ı dida :::t .. ~ev~'!' edecet ol.an ikinci uçuf abide .öteki gibi değil yer yer tao- altı minarelidr. Derler ki: f· Camı, ahA~de~te Ayasofya. ve civarmdaki İhtiyat aza: Orhan (Sül). Ab 2 - Necı:ni (G.S) 1 (Ö·S) 

1 b
.
1
. . ır a se ru e~ını yapma uzre saat 8/ 15 lan diltmllg, ötesinde berisi d - Sultan Ah .. . m a eyı gezmek nıyetinde idim. d ah (A O .. 'k -o"erf13 

;ayı a ı ır. Yenı getirilmiş ola'l te Cardıgton'dan hareket etmiştir yuklar peyda olmu•t ö n e 0
- tahtı M· mot musrıf bir padi- Fakat baktım ki ikisi de b" t k ull • .) Kemal (Ist. Sp) 3 - Kuçü ~S) 

l k 
"k k Hava saki 'd ' B 1 · • ur. rme taıın · ımara altm min . ır e ya- B I M l"h (G yuvar a go ubbesi dekoru . . n ı ı. aş ıca davetli, ha- llzeri vaktilc tunç kaplama imi mak istedi. . . Kendi a are yaptır- zının çerçıvesine sığar şeydeğil. O- . er. ~ - e ı . . 

bu oyunda görüldü D"k I va ışlerı nazırı lord Thomson bulunu- Sonralan bu tunçlar koparılarak ~- caminin Ayasofyaya t ~mı ta§ıyacak :ayı ve etrafındaki mahalleyi yazma- Futbol Heyeti: _ - Selamı 
· · or ar 1 vordu. /bide çıplak bir hale getirilmiştir. sini istıyorc Fakat 0
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tııt d 
enıır yolları nasıl yapılıyor ? 

. Anadoluda yeni hatlar 
fsve<; grubu tarafından yapılan 

tetkikat neticesi 
~doluda İsveç grupu tara· r'atle yerlerine vazedilerek it e-

1-.11~' , ... raPılınakta olan demir tmete açılacaktır. 
'dünlll§aa~ını· teftiş eden he- Bu kısım üzerinde Çangn gi-
lıcYet §ehnmiıe gelmiıtir. bi mühim bir merkez vardır. 

MlLl.!YET CU:VIAR fESI 19 TEŞRlNtEVEL 19'9 

(,_M_iL_L_iY_E_T_f_N_şE_H_ı_· R1llllilEillilH_A_B_E..aR1D11Lıııı;;JE_R_i _: 

~-----------------------Miite/errlk H. 
Bahri ticaret 

Gemiler umumi bir 
teftişe tabi 

Gümrüklerde 
varidat 

927 senesine alt 
istatistik çıktı 

Emanette 

E~lence yerleri 
Sinema ve tiyatrolar 

da sigara yok 
, :ııııpııı grupun müdürli M. Cenup hattının (14) kilomet 

~Yıer ;n ve başmühendis M. roeu ioletmeğe açılmıştır. Ticareti bahriye müdiriyeti mü- Rüsumat idaresi istatilltİ.k mu Şehremaneti evvelce tiyatro 
tar~ e esbak Nafia vekili (250) inci kilometroda olan tahassis bir heyet vasıtasile li- nın Londradaki rnasliihatgüsarı bu sinemalarda cigara içilmesini 

•. ı.ıillıtarebde~ müteşekkildir. Malatyaya kadar inşaat çok iler manımızda şeyrü sefer eden se- ait ~stat~kler i~al edilmitti~-. menetmiıti. 
; ~ilıalunı ı>. bır muharririmize lemiştir. vahili mütecavire vapurları Bu ıstatıklere gore !127 senesın- Bilhassa Şehzadebaşı sinemı.ia
ı 'lsvc atı vermiştir.: Gelecek sene zarfında demir ve ticareti bahriye gemilerini u- de gümrük varidatı !126 senesine nndan bu emre riayet edilmedi-

tııııııiy Çligrupunun ınşaatı e- !eri ferşedilnıii olacaktır. mumi surette kontrol etmekte- nazaran artmıştır. 926 senesinde ğinden Emanet emrini tekit et-
~tediet s~rette devam et- İıveç grupunun elinde olan dir. muhtelif gümrillı: varidatı 35 miştir. 

lstanbul cuma J!Ünlerl nasıl eglenlyor? 

Rumelihisarı tepelerinde .. 
·--'T ağıntırdaıı sonra l~kt'sİz hir 

y&?illik orta~ıııda 

'lir. Ii:~?cftış.~tın neticesi i- (800) kilometroluk inşaat~200 Bu kontroldan maksat yak· milyon 564 bin 82 lira idi. !l?.7 Sinemalarda sigara içenleri ' 
gelen ar~.n g~zerg§.h~da li- küsur kilometrosunun demırle- !aşan kışın her hangi bir kaz.a- senesinde ~ıe bu ~aridat ~ mil- belediye memurlarından başka - , ~ 
lan kopruler ve tuneller ri konmuıtur. nm önüne kısmen olsun geçebıl- yon 190 bın 53 !ıraya baliğ 01• polis de menedecektir. Emre Geçen günkü büyük yağmur- yol.. • Nefesim kesilmeğe baş• 

~i!y0 tnaktadır. Köprli ve tünel olan yerlt!rde mektir. muştur. . . itaat etmeyenler hakkında za· da bir kaldırımdan ötekine "na- ladı. Fakat ne olursa olsun te 
ar hstan 70 ini kilometroya inşaat biru mütkilltla ilerle- Kontrol nil'.9.yet ay nihayetin 927 s~nesınde varidatın ar~.a bıt varakası tanzim edilecektir. sıl geçecefim?" diye dütünür- peye kadar tırmanacağım .• 

"<>"'•trazırlık bitmiş, bunun 36 mektedir. de neticelenecektir. sın. dakı s.ebep. muam_ e. le vergısı- == ı. k 1 b" .. d k ... , o b k d 1 d KİMSESiZ ÇOCUKLAR -.en o uma ırısı o unmustu Rumelihisarını çok iyi tanı-
4ı11ın sunun demirleri fer- Aldığımı~ maliimata gore, YOLLAR HAK.KINDA nın tat ı e ı mesı ır. 1!126 ı:ıe- YUıtDU da: yan delilim anlatıyor: 
.~IUte~!tur: . hükfunet .Adapazari!e Bayındır ASFALT TETKiKAT . nesinde .muamele "'.erg~si yekti- Emanetin geçen sene Ayaaofya - Naıııl, demişti, elinde ise _Şu tepe, diyor, vaktile ev-
.ı,Cek akısın en demırlerı de arasındaki (250) kilometroluk Nafia vekiletince yapılan ye~ı nu1

12 ~ılr~;n 640 b.ın lı~a~. medreselerinde açtılt lı:imıeaiz ço- paçaları sıvama bakalım!.. liyalar isminde bir mesire veri-
~ flıiis .Y Vazedilerek işletme- kısmı inşa suretile (Ankara. köprüler projesinde memlelı:etın sta~~stı .. er .~e~kik edıldıgı za cuklar yurdunda kimseler yoktur. 
. aıt bır hale getirilecek- Ereğli) hattile birleştirmeğe en mühim yollarının . asfalt o~~k man gumruk rusumunun 927 se Buna sebep buraya gelen ve geti- . - Çayı görmeden, diyemez- idi. Burada bir kaç dede y~tar. 
fııı muvafık görmektedir. inpaı takarrür etmi§tır. Bunun ıçın nesinde daha az olduğu görüli- rilen küçüklerin serseri bir hayata sın ya ... Ne yap.~lun çayı h~r İsimleri hatırıma gelmiyor." 
1 lt~ra c·ı . İ Avrupaya asfalt yollar hakkında tet- 926 senesinde g" rlik alıımaları dolayısile çabucak kaçma- vakıt bardakta gorecek de"ılız 
'•ta ı 17tıne gelince " r- Bunun yapılmasile şimal şebe kilı:atta bulunmak üzer bir heyet gö- y~r. • um res- !arıdır. .. ~ . Artık buradan bütün Boğazı, 

• k n 25 kilometroluk mesa- kesi bitmiş olacaktır. Bunun in- nderilmesi muhtemeldir. mı 34 lll!'lyon ~ bin llrad~r. Bir kısan çocuklar da yurda ııir- ya. · · Arasırada boy le şehır ı- kucakhya biliyoruz ve niha}•et 
p 12oa?ar d7mir ferşolunmuş şası proğrama ithal edilmiısede Heyet en ziyad~ !talyada ve Fran 9.27 se~esı~d~ 19 mılyon 256 bın me şartlarına tevafuk etmemektedir. çinden geçtiğini görmeli. . . işte kuleler. Arkadaşım diyor 
av ıncı kılometroya kadar heniiz ne zaman yapılacağı tes- sanın cenubu şarkısınde tetkikat ya- lıraya ınmı~tır. . KAzlM PAŞA HZ. Fakat şakayı bırakın ama ne ki: 

'l1 . Sonra bitecek ve demir pit edilmemiştir. pacaktır. . 925 senesınde 234 mılyon 699 Meclis reiai Klzlm pap hazretleri idi o sürekli yağmurlar. . • ~k- - Kuleler, bir aralık pek ha
' ıı:;'~e. hazır bulunacaktır. Bu (Adapazarı _ Bayındır) hat- m!~~::~dC.lmanyaya da ugranmaaı bin liralı~ eş}'.a ğirdiği halde diln otomobille §•birde bir tene.ulih- ?1.adık dam, ıslanm~dı~ elbıse, rap bir halde idi. Merhum Ce-
Par- Çın demirler Avrupadan tının difer in§aatm ikmalinden 927 senesınde ıthalat 211 mily- te bulunmutlardır. ıçıne su dalmadık !astık bırak- mal paşanın himmetile tamire-

ış Cdilnıiş olup gelince sü- sonr~ yapılması muhtemeldir. FURUGI HAN on 398 bin ~lradır. FEVZi PASA HZ. maMdı. ·h· . k • • dildi. Hisar kulelerinden Bebe-

1' İran ıeliri Furugi hanın yakında 91.7 senesınde ihracatta azal- Büyük erkanı harbiye reisi Fevn er ametsız ış, sogugu, ru- • bak k F "hi . ayy 1 h . . d t d ği el n haber lamsız keUlmsn: geliyor. İçimiz- ge an ısmmı atı n vezır-
... e erin talimleri Mısır sefirinin ~avanafı r:r::~::ı:;ıı:..~~c~Fur~g~ han el mıJ~· GRAMOFON GELlYOR r:!:z~~~r:.t!:~::.:ırmıc:~~~de bir de ne dersiniz hala pastırma ya- lerlnden Zağnos Mehmet Pa~ 

'Eı· . J yevm bulunduğu Parıste 20 gün lı:a- Gumrilk iatatiatlklerine göre mem _ zmı sayıldayıp kendini teselli yaptırmıştır: Karşısındandaki 
~ 1' 1

11cj sahiled abat) . dar daha kalacaktır. lelı:otimb-e 926 senesinde 504.849 li- VEKİLLER ŞEREFlNE ZIY AFET edenler var. kule de, hanı tU sonradan gaza. 
Ye 4000 en m ( Birinci sahifeden mabaıt ) Furugt hana münhal bulunan İran ralık ıramofon ve plak girmiftlr. Şehrimizde bulunmakta olan Adll-

~•klıitdir nefer :'e 800 .. bitte.n krar Sofyaya gidecetım Ankarada ae Hariciye nezareti teklif edilmlpe de 927 senesindeki ithaltt yekfuıu 2 ye ve Maarif vekilleri tcrefine yarın Bu sabah, havayı bulutıw:, ba uğrayan Sadrazam H~l pa-
ı" 'tiıill ~ardlf ·:aaı listede yalnız bır far't için muvakkaten iki bina kıra- kabul etmemiştir, milyon 269 bin liraya bahl olmuı- Türlı:ocağmda bir çay nyafeti veri- yerlerin lal!klığı çekilmit gö- ~m eseridir. Sahll~eki, kule 

Vaaıı oğazlar Komiayonu lanmııtır. Aaıl sefaret binuının plin- "· tur. lecelı:tlr. Bu çaya adliye ve maarif er- ren bir, tamdık evden çıkarken: ıse Sa~~a pqanm. dır. . 
it .\.hiten ı~· tarı hazırlanmı9 olup ilk baharda in- HALİÇ ŞiRKETi MODORO Memleketimize plak ve ııramofon kinı, ııazeteciler davet •dilmitlerdir. T h d ,.; l"-

lıı" «lllıtte t · d'li d · ha·' ktt dil H ı· d Al t - Yine cuma fıezmesine mi? an ın ver 1
11o• ma wuata '""İlon \' aıruc e ı pte enı· pata .,.anaca r.. . .. Meb'uıluğa intihap e oa •. ıç en ziya e manya ve nglltereden BALIKESiR HAVALISINDE .. H" b 1 d • 

111 tn ku •v~·· TUrk donanma- Ankarada ticari ıtıll.fna~e muı~- ıirkcti müdtirü Haaan Cemil be»ın gelmlttir. Aynı sene zarfında hariç YACMURLAR HASAR YAPTI Nerelere acaba? le karışık ağız gore ıu ısarm u un ugu tepct 
't l ~" İrı\a '°"•tlı uzvıdur. Bu gemi keratı bittikten aonra T~rkiye 11~. hır yerine >abık şirket müdürlüğüneŞir- memleketlere 26 bin liralık p1alı: ııit- Balıkeair ve havaliıinde devaın eden aradıktan sonra: vaktile "Daranın tahtı" diye a
~ebı deyl ~dilnıit olduğund811'. ikamet ve muhadenet mıaakı alı:tı ıçin ketihayriye müdürü Emin B.intihap • mittir. Bu alaturka plaklar en ziyade tlddetll ya"-urlar viLiyet mUna•--uu _Oh .•. dedi, hele •ilktir, bu- nılırdı. Dara, derler ki bu te.pe. • 
"t lQYaı •tlerın ayni sınıf ııemile- münkerata baılanacaktır. Bu husus- dllmi9tir. Amerika ve Yunaniıtana ihrac olun "~ ,...... .. ıka d k 

'. 'l'Urı, ~n ••kidir. Bununla bera- ta da müfkiLit çıkmıyacaktır. Çüııld , muttur. · na mlithiı manialar ihdu etmiftir.Kö gün hava yaz havası gibi. • ye Ç rak, or~ . ~ as erlennın 
ıl "Uk·' '-'d b · b' d h' yler ve kasabalarla irtibatı temin eden S "I" d · ki Rumellye geçıtını tem•"a et ., en bir d "Rleti Almanyadan ııe- aramuda esou en en ıra erane ıs- TOTON EKSPER MEKTEBi -; . ·~ onra o um evreııne ya at· . -. • 

"" Q!, U hl 71/;,~ ı bir çokgoseler sellerin müthlı tahriba mıt ~Ute~tnıittir. Iı •erin?e ııemliyi ta- ~t m~r;u~~\ ill tini ok ıover Tütün inhisar idaresirıin tütün ekı . ' . tına maruz lı:almı,tır. Klbsut, Bigadiç mış bir hastanın kendine iyilik • 
tıı asarsın~ tamırat bet franauı mr r r m f elik Jer1 dol por mektebi açılmıştır. Eksper melı: ~ _ ve Edinnit yollarını bir çok nokat- yorması kabilinden: Balta limanı ilerde iki ·~~: 
~llrlı: tarafın~ nılirelı:lı:ep bir he· 1~iı 0!0~et Sü~~eı'-'e e ö ed ek: tebine bu sene 80 talebe devam etme- 1' ~ tan seller lıqmış ve buralarda su ir- - Canım, dedi biz de kııı metli dağın vadi teşkil ettigı 
~ı..~::~ baJı~isr~;::ı!i.;..ı_tt~ :'~ı; gö~te~e~ ~;~-:: ~~d:;:ık his- lı:tedir. - Ta re e b 1 k rken tifaı 40 ili 70 santimetroyu bulmut- pek çabuk getirdik ya ..• Daha noktada görünüyor. Balta lima-
... •ıı i•·. ıslar geminin saatte 25 mil lerının hır deli!ıdir: Bınae!'aleyh a- "IRKETLER TAAHHOTLERl yya y a a tuOmerkliyle - Suıu""•rlulı: ı'•tasyon- dur bakalım, önümüzde paetır- ıu. .. Bu lıim İstanbulun fet-
""~t •tısap . . . ramızda halledılemıyecek bır teY ola ~ ve .. ~ • hinde altı d"- gemiler yaptırıp 
'>~ •dirtcr cdecepnı tahmın ot- maz. İmtiyazlı !irketleriıı .zamanla B" • ""k .. lan arasında 3 metro uzunlufunda ına yazlan var! "" 
ı;j°'Qlq •ü' B~, ~mı ~~ edildltf MJSIRDA VAZlYET muka.yyet olan ba:ıı .taahhütleri var lr eVID taraçası ÇO tu bir kemerli köprüyle hat boJ'UDda bir Dedim ki: Dolma bahçeden ku:akla Halice 

~ ~, cteı, ka ra.tıne .muadıl~. Yavuz Mıaırda vaziyet çok iyidir. Yeni d~r ki. ı.ır.ketler ekaerıyetk bu taah· altı kişi yaralandı çok dolmalar ael ceryanı tarafından _ Öyle sarımsak kokan yaz, indiren Balta oğlundan kalına-

Jel 

. · O nunusanıde denıze çıkaea- milli kabineden herkea memnundur. hutl•n.nı ıfa ettn.em. ektedırler.. . 7sürüklenıniftir. Bu sebepten k 'k 1 N d 1 b" dır "'- il diklı: .,_, ka 1 e sı o sun. • • e er er ır söz • i""'n bu civar memleketlerin Kabinenin basında bulunan Adli ye- Nafıa Vek etının nazarı a..... D . . . . tar arın seyri seferi de mllfkUlata B 
"'ı> Reın'.'-fln•laki zırhhlara faik lıir fen pa§a Mısırın en büyük siyaıi şa- celbeden 11ras• ve zamanı gddiği hal h h~n Haii.ç fenerınde netıceaı aı d~ uğramıatır. vardır. Hani softa "yetmitindım alta limanı bk aralık müta-
~'l'u1ı.; ıaı olacaktir. haiyeti olup vefdiler de dahil oi- de ifa edilmiyenler bu taahhütle~ b; ırk ~ç·'::~arun hak.tına~ ola k d sonra gelen devletin ilıtüne •• " reke devrinde Damat Ferit hai-
~ n>.t0 f•nin J 928 senesinde Felo- duğu halde bütiln siyaıl fırkalara bir an. eve! ifası için şirketlere bldin- d~ e~:h;cı . r kaz~;:.,~ı::· 3;ncr ay etmek bahaneıile dolandırmalı- dlyip çekilmit. Onun dediği gi- ninin ytiııünden iıımi sık ırk a
~ ı.ıı1•1;:: ~di!mi~ beheri 450 lulı: ı- kendisini sevdirmiştir. İki ay sonra lecektır. .. . , marada ot'::r~:'dam Elen~ .~~ ta:~ bey dün kendine C. H. Fır- bi Teşrinden sonra gelecek ya- nılir blr yer olmuotu. Memle
llt,·~ltirııiş rı va~dır .. Bunlard~ ma- M;;::r ~arlem~~to.~u k açı~•; v_e İ~: LİMANDAKİ ŞAMANDIRALARI- ne misafir gelen Hacer hanımla çocu kuı mUiettlfi Hakkı Şinasi pap aü- zm da. . . . Fakat ne dersiniz ket, mUıtevlller elinde lam a-
lcı"' h Iı.r~enulerdır. Hamidiye ve & er e y~ıu. ıttı a . mu ~ eaı m kları Müeyyet, Fatma, Seher, Fet- sünü vererek Adapazarı bankasını halk, bu sene ne bahara doydu, ğlarken, ''hurriyet - itillf" yara-
>lıı ~IQ _ıf kruvazörleri yirmibe- zakeratına ıptıdar edılecektir. N ADE~İ ;ARTIRILACAK.. . biye ve mükerrem, o sıralarda geç- Nedime leminde bir kadın vasltaalle 
• tıq g dadır. Diğer beş torpido ile Bu suretle Mısır hem ta~men Lım;ındalri Tıcaretı bahrıye mudi- mekte olan İngiliz tayyarclerini "Y· dolandırmakta iken her llıfsi de ya- ne yazdan istediği gibi istifade ru burada İıtikW mücahitleri 
ıı._1 .,,~nbotun har kı tı' dır mü•tald.1 olacak ve hem de İngıltere u•ı•li euııwıı wuuuııı.upuııwri H•A!l retmek · · · t a asına km k · edebildi. Bu sabah, havayı biraz aleyhinde kararlar •ermek üzre ı... 'Ur(ti P yme as .. 1 ü . . alt d b' 'tti. k 1 kif' 1 diğ' 1 ld ıçm evın ar ç çı ıı- ayı ele vermıBtis 
~Uk Ye İtalyadan beheri 1600 1 e m savı şeraıt ın a ır. 1 ıa vapur ara 1 ge me 1 an aşı ı- !ardır. Fakat eski ve harap taraça 1"""""' = ıl.ık görlince yine herbiri ~ toplanırlardı. Balta limanı, bu 
Oo,

0 
38 tnil ,... . . . . . yapmı§ olacaktır. Mıaırda kabıne ıle- ğından bu ıamandıraların çoğaltıl- bu k 1 bal k . fi 1 rin ğı 1 - iKi SABIKALI ARASINDA b f d ;; 

loııı., nıu1c bir tura~ haız ıki ~~rıp ğilll'eal bizim istiklil mefküremize maoı takarrür etmiştir. t h a ':u ~ mısa. r e kılıı: tır ı~~ Ka ır tara ma &gddı. Köprü başı litif manaraama rağmen işgal 
-.,_ .. k bir •·L orpil tahtelbabin, 600 tesir edemez. Çünki Kral Hz., bari- Şimdi limanda üç sıra üzerine on tab:=msah~ 1em_emışml, yı fı' 1 ş r.k 1 

• sımpapda Kulalaıu:da oturan aa yu cumalarına mahsus halini ve eearet tarihinin o ı' ı<-.enç,gün-
.:"lrta ""ltelbah' 3 to bot . . 1 1 b' d . 1 dı a ı ev ıp erı ve sa r er so ala bıkalı Ali ile Hüseyin eski bir me... ı>• cı~ ~tır B ır, ve mo r el ııyaset •!er le ızzat meşgul ur- beı dubadan ıbaret o an şaman ra- d"k"'J .. 1 h . uht n 1 1 led k ....,1• 1 • ed almıştı. Boğaziçi lskeleslnin Ö- lerlnln silinmez ve unutu•---1\,. teaı;~ .. u gemiler 1931 sene- !er. lsr dört hat üzerinde yirmi taneye ib o . umuş er.' ep'1 m c ı ma 1a. en avga e.u..,.er ve netıc e Ali uı....., 
~""'•. ·~ edılcceklcrdir İtalyan M 1 . 'kili 1 d d . dil 1, ğ d'l kt' lcrıııJ•n yara.;ııunı~Iardır. Mecruh- Hüseyini mideıinden tehlikeli surette nünde elinde blr sürli zincirle hatırasını taıunafa mahk6m-
\~~ lir~~n _Yard~mı ile italyan in- ~üne~~~ 8:e~~t; ve r;.:;e ~ler%'::kte a e ı ece ır. c = laı hastaneye kaldırılmışlardır. yaralamıştır. d?l_aş~. al~I bir adam yine k~- dur. Buraya kadar gelmi11ken şu 
""-lı: töııt:•: t~dıyat hususunda ko- olduğu için muvaffakiyet muhakkak- ŞEBINKARAHISARINDA BiR CESET BULUNDU BIÇAKLA CERH disı gıbı bır sakata çarptı. İkı- kulelere çıkıp gezmek te pro-
~bet •de nıışlerdir. ltalyanlarla tır. ŞEBİNKARAHİSAR, 17 · T. H. fır B k d h 1 . k 1 · d 1 . KüçUkpazarda Ömerin kahv--lne si de bi.r_birin .. e.k. ızıp küfrettiler: granıda yazılı idi ..• Fakat bir 
~- ''in;. n Fra.'1.s!E ve İngiliz tir- Geçenlerde Sofyaya gittim ve Bul- kaaının Şebinkarahisar vilayet kong d eby' oz a amka ılırus e ct·sın ~' en1ız- go ·~ ~· llıiin ka k 1 H . . t . t k . .. .. . S b' en ır ceset çı arı ş •r. , apı an sarho~ old.uğu halde Ekrem girmiı • - Kor musu

1
n be ... Azacık taraftan kendimi üşütmek, bir .... •tbep a sada kaybetmde- gar ra ı z., ne ıtıma namemı a · resı lıcgun mulcttış amsun me u- tahk'k t dl p bah d _ ve müştenlerle beraber Ömeri de " kt 1 

,:•rııc. te bu olsa gerektir dlın ettim. su Avni beyin riyasetinde açılmııtır, ki ıKa ceal bee ~ aşahduçe eH .. mu ,,.. uza an ge sene.·· .. .. taraftan vapuru kaçmp vaktin-
~1..,_ • "'""· . . . - - - m ema yın ma mu usnü lümle tehdit etmiş. Sen gel uzaktan ... -"'bı b d d - 0 B k - · • • gormu- d d" k k k il .. ~ın h n un an sonra o- •• h eresı"le beye ait bulunduğunu tespit etmiştir. unu arakola şikiyet eden Ömer or musun sakatım.. • e onememe or us~ e p~o-

'tıi<ııı ril'asetarpten evdAmi~ Sim- SUOe 8Ş HAYVAN S~R~ISI. Hüsnü bey henüz mektep talebesiydi alla kahveıine avdet ederken önüne y B d k tİm gramın bu safhasından ıstemıye 
lııı.ı~rafında 1 altın.da bır ~ng~. he- •• d ( lstanbul bayta~ ~udırıyetınce bu ve on günden beri tağayyüp etmışti Etemin kardeti Mehmet çıkmış ve ö- - en e sa a · • · · . • 
'\itine!; bir M talım edıl~~ ve mUC8 e e sene hayvan serııısırun Dol~~bahçe Hadi.senin mahiyetini anl.amak içitı meri bıçakla üç yerinden yaralayıp Fakat nice ""Örür körler bu e~- ıstemıye vazgeçrnege mecbur 

uı bild' nıan muallım ıstihtanı ANKARA 18 (Telefon) _ Süne de hasahırlarda 25 teırıruevelde tahkikat tamik edilmektedır. kaçmıştır. nada zavallılıı.rı dirsekleinp ge- oldum. Serin meltemleri, sır-
ıJf ·~ h eresile mÜcadele için bir kaç se- açılacağını yazmı§tık. Sergi işlerile çiyorlardı. Ezilmemek için ara- tınıda Ürpermeler uyandır-
fİbad l d n:~en beri İktisat vekaleti tarafın- meşgul bulunan bir zat .•~rgi hak- OTOMOBiL KAZASI Oç TENEKE YAC larmdaki ihtilafı unutarak, av- mağa başlıyan güzel B<>-

1! - e e e dan alınmakta olan Kıbrıs buğday- kında şu ~umatı vermıştır: Dün saat on beşte Fındıklıdan geç- Yemi, vapur iskelesinde yag" cı Rab ' · 
Sergıye ebli hayvanlar k ullah rılmag" a mecbur oldular. Ortada ğazm Kim bilir belki gelecek U o-•• • larrndan bu seneye mahsus olanları - .. . . . . ın .a- mekte olan goför Apt ın idarcsin mi efendinin dükkanından üç teneke 

1",UQ tevzıat ııelmlıtir. Bunlar çifçilere verilmek- b?I g.unU 21 teşrını~v.elde bıtecekt~r. deki 2086 numaralı otomobil heııü< yağ çalınııtır. Yağları kimin çaldığı bir kargaşalıktır gidiyordu. Va- bahara kadar, sürecek iftirakınx 
}' tedir. ~~~dıden bu ~usus ıçın .pek ç~k n;ıu- işim ve hüviyeti meçhul bir adama meçhuldür. purunu bulamıyan, vapura gi- düşünerek içimde acıklı bir uk· 

a P J (8 Ca k Adana mıntakasmda bir kaç sene- k daatlar vaki olmaktadır. Şımdiye çarpmıt ve zavallıyı ifadeye ı:ayri rerken yol arkada!jını kaybeden de ile yokuştan inmeğe başla-
~ri • - denberi devam eden Kıbrıı buğday· a ar (80? hayvan kaydı için mü- muktedir bir hale ııetirmittlr. Mec- ZEHRA HANIMIN EŞYASI k' 
\ ":'' llıiibadil!ere para tevaii için lan ekilmesi neticesi olarak çifçile- ra~a~v~ o~u:tur. ruh hastaneye kaldırılmıy, şoför ya- Şehremininde Sabuncu caddesinde ımseler, oraya buraya koşuşu- dım. Fikretin garip Aşıyanın-
''l..,lıu~ii n son lıte mucibince teni- re lizım ııelen mılı:tardan fula to- nl \· ır eyet tarafın~n ha kalanmıştır. Zehra hanımın evine hıra!E girerek yorlardı.:Kalabalığı aralıyarak, dan, rlizgarın bana kadar g..,tir-
·u.~P n ~lan lı:t . humlulı: vardır. yva ar ırer muayeneye tabi tutu- bir çok e91a çalmıttır zavallı bır .m.emurun: . dig" i sesler arasında onun Eyl61 
._"Q~ 'ltin~littra'-'~ca ır. Bunu D;lÜ· Elde edilen Kıbrıs buğdaylarının lacak ve ayrı ayrı notlarla mlikifat iNTiHARA TEŞEBBOS . R 1 h d ki 
~ ı ~un n•ralardan bılla alacalı: hay a 1 t f ·1ı: d'l lı: - ume ı ısarına gı ece er.. . . d 'b' . · ti t · r- h ı tı bllhaaaa toh ı ğ nlmalı: v n ar e rı e ı ece tir B 1ı: k""'' d t ta bul dd · MEMURUN H Ll 0 • aı · · manzumeaını uyar gı ıyım • it e.,zıat talı:i edecek- aaı a umu a ay . . a ır Or-n e ı n ca eıın- """" Vanlış vapura bınmıyellm... • 

;J' 'lılıtcl· P ta ve bu auretle Kıbrıa tohumluk- • de mukim kunduracı Zıya efendinin Seyriııefain memurlarından Meh- D • B b R l'h • b 
i ~.lıııı tt. Rıübadele komi• onu b lan günden ııüne daha ziyade rağbet SENELiK BALOLAR İÇiN reflkaaı Münevver hanım henilJ: an- met B. in Köprü UatUnde cebinden ogru e ek, ume 1 ısar ur- :~:"=:'b!ı~:::":ı:.z.ıtı 
\... °"l'\~Yeai tatili faaliyJ tm : ılinnelı:tedir. Süne haıereıine YER BULUNAMIYOR laşılamıyan bir sebeple ve meçhul bir 39 llraaını çıılm7lar1ır. dan. · · diye bangır bangır bağır- Atl&tır ,-atlmu ba ai'ri mtl&l 
·~ tdr tncllınenler m ..il .e karıı devaın eden mücadele ıiıtemle- Muhtelif cemiyetler ıenelik balo- zehri içmek suretlle intihara tqeb- dığı iskeleyi atlayarak vapura Ben bıı toobilıl ••n pek MYet"im 

iJll ~~~~CckJ~dir. e erıne r_inden ~aıka yen! .. bir ~•tem dah~- !arını v~rı?ek için yer tedariki zım- blis etmi§tir. Tam valı:tında yetifen HIRSIZ YAKALANDI girdim. Alı. ben aon b&lwı pek HYerim 
~ ~ki Ba, murahbıaımı• linde ~licadele dUtun!11üyor. Bu ııs nmda .buyük mUılı:üllta ufrıyorlar. doktorlar Münevver hanımı tedavi Eyipte Kurulı:avalı: caddeainde yüz • .., • M, S. 

p. t._~,,., . bey bu ay sonunda tem süneye düşman hır nevi sineğin Çilnlı:U Tolı:atlıyan ııeçen seneden iti- altına olml§lar ve hayatını kurtar- baıı Mlthat B. in evinden bazı eıyıl _Ayak ••• ayaaaakl •.• Ha''· 'MWAV§/#///All'/////~#/H.WA. 
p. 1 ~Yon''~lı:tir. ~elm!ri auretle bu m':':rır ~ereyi haren ıalonlarını balo için kiralamak· mıtlardır. çalan aarik İamail yalı:alanını§tır. , 

''on,, heyeti uaıumiyeai ancak ıaıha etmektir. Mamafı bu 1f bazı tan vaz &eçtl. Bu sene de Perapalas Tahlı:lkata devam olunmaktadır. 
600 

URA NASIL ·• di Rumelihlsarı. · · 
~edf toplanacafı muht 1 il- tqkillta ihtiyaç cösteriyor. ayni kararı verdi. Bu auretle ortada Rumelihisan .•. Benim burayı 

lı4 --.!:.__ eme g Silne mücadelesi için tetkikat yalnız Türkuvar kalıyor. iŞ VERMEDIOI İÇiN DOLANDIRILDI? ılk ziyaretim ... Meğer Boğazın 
~ ~ yapmak ibre. zira:at .m~dürlüğü mü- Türkuvaz pek küçük oldutu iç.in A'kaarayda Et meydanında değir- Kocamuıtafa papda oturan Ali e- bu en dar yerinde ne ferah, ne 

1 tıe ICA. SlfANESINDEN cadele şu~ı m~dürü Şevket bey ~alabalık balola~a mUaait değildir. Bu men sokağından 4 numaralı hanede fendi Osmanlı banka11na yatırmalı: ü- hoş manzaralı bir köy varmııı. 
e '10.\tc, 16 CANLAR Adanaya ırıdecektır. ıtibarla baıka hır yer aranmaktadır. milkim Hankarın evine gelerek İf iı- zre 600 lira getirml9 fakat önüne çr- · 

Mektepliler 
mi111abakası 

23 üncü hafta ~·~ tc1ıti - Oün g~cc, niafUIJey- • 1 • ·~·~ • ~ • • Darülaceze balosu için tertip heye- teyen kah.raman Hankarın ret ceva- kan birisi: Hele meşhur tepe.·· Hisar te-
~ 1lııı ıııı.:,~ ~ hapıahaneaindeld Maarıf vekı lanın teftışi tı :OOimabahçe saraymın açılmasına bı vermeıınden kızmq, bıçakla baca- - Ben memurum ver paraları ya- pe~i.. _An~dolu yakasındaki gos- !i bitti. Cevapler Cum rtesl 
'<l be ~affak ı;;;-9 tanesi firar etme- B' rab b 1 M . müsaade talep etmeaini düşünmüt· ğından yaralamıştır. Carih kahreman tıralım demi•. Ve paraları alarak aı- tenşsız ~~an kale duv~rlan kar· il aktamına kader kabul edlle· ı 
( 1, l>ıı de ~ Uf tur. Firar edenle- kili' ıraz atsız .. u unan.. ~if ve- tür. Fakat bu hususta henüz bir karar derdest edllmistir. vışmııtır. şıs.mda yükselen Bo.gaz kesen ~ celı:t'ır. ,.... üocO lıafta baQlan-

"'ta ~ •o;ırceaa mahkUınl d Cemal Hüsnu bey dun ıatırahat verilmemittir 'mİllm• ~ "" T 

~ti~d•tıcdıt'•~~en haberdar o;::-;~~: ettnvi'kt~rı. b b .. . Her halde İıu sene yeraizlik yüzün- SiNEMA ÖNÜNDEN GEÇERKEN YEMiŞÇi DOKKANfNDA. HIRSIZ• Hısarları, ~~.a:ametlı, ne muh- ı mıttır • Haftanın ea mühim ~ 
'lıı •ııı p L aoabata bası . e ı ey ugun Maanf Emanc- den bUtün baloların terti h 1 . . .. Usküdar iskelesindeyemitçi Koço- teşem gorunuyorlar. . Şurası haberini seçmekten lberet 1 
• tıı"h e" Yalı:ınd . amıştır. Fı- tinde mc<gul olacag"ını ve Pazar '·. .. k ·ı . d' P eyet erı Yenı koyde oturan Yunan Kostan nın dükklnına hırsız girerek bazı e- mezarlık. Kayalar kabnst ,~ • aL' a yakalana k • gu mus u vazıyette ır. t' d"' Alh b · .... d .. · a.11... aola ve tal.bemlzla memleket 
ut:.~ktır. ca . nüne kadar teftişatını bitireceğini bir . ,.,,,...,...,. ın un a~ ra sın_eması onun ~n şya çalmııtır. Ş k k b k b ~ 

'\l'lE: liA, _ muharririmize söylenıittir. Ctmal AYDINDA PAMUK 
1 

geçerken ccb!nd~n. içınde 29. lıra de uyu se ten a an taş inada işlerine alakasını celbe matuf 1!' 
it VALiSiNDE Hüsnü bey perşembe günü Ankara 1 STASYONU evrakı huıusıyesı bulunan cuzdanını KOLUNDAN YARALAMIŞ Koleç, Amerikan koleci ... Ras- ~olan bu müsabalı:aı:ıın l3üncü1 

' l:ıt1'Nı;; YAC.MURLA. avdet edecektir. ya Aydında yapılac~k pamuk istasy- çaldırmıştır. _ Usküdarda Selami Ali efendi .na- gele ~ir patika tu~turarak Hisar ~ hsftasındayıı:. 23 OncU hafta 
ıı l1 • 16 (Mil!' R --- - onu hakkında tetkikat yapan Ziraat hallesinde Raif in evine amele Nezir t p k b 1 <l :!! r..c 

lıı~,111 •unkö.ı: b~ye?: Edirn~ F AHREDDIN PAŞA umum müdürü Naki B. tzmirc git· YAKALANDI ve Salih gelmişler ve Salibin evden e esme çı maga a~ a ım. bu gün akşama kader devam i 
kh ıı~ >'1 i:nı•şt.r Buv~ısıne nalı Büyük erkanı harbiye reisi Fevzi miştir. Mahmut Sami isminde Galatada A- kaçan karisile görüşmek istediklerini Yağmurdan sonra lekesiz bir edecek ve gelecek cevaplar ~ 

"' 
1

' t m ıne. k iı"na~!ıe;le Paşa Hazretleri!e şehrimize gelen lz-nirde Nakı B in riyas tinde bir rapyan hanında yazıhanesi olan biri- söylemişler. yeşillik peyda eden bir kmn cumartesi ak,aoıına lı:adar ~ 
" ence Fahreddin Paşa Bugün Konyaya ha- zırai içtima yapılarak İzmirin zıraat si bir müddetten beri latanbul gaze- Buna muvafakat etmeyen Raifi sa ort.asında öbek öbek dağ çiçe~- kabul edilecektir. ~ 

reket etmiştir işleri görüşüll!lüştür. teleri hesabına bazı kimseleri abone lib sol kolundan yaralamııtır lçrı •.• ve çıktıkça daralan bır W.VR~#P~.--h"V~fi"#AW'~ 
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derece idi. Bugiill ribglr poyraz 
e.ıcccknr . Havanın ıçılı: olmuı 
muhtemeldir. 

Mll.LIYf, I' C l 'vlART~I l f) TEŞRl~VEL 

1 

bir adam .•. 
- Beyefendi burada mı? H "" 
:: ~~:U~k"i:ti;orum bıraz? _ . u· çu-K - ,. KAY[ D::!~~1~d~~!~~~~~!yıa-
- Beyefendi benim, ne isti- I' ı •J • ı nuş H. tüfenkçi Pilyos Ef., Anasta-

sya H .. , banka memuru Niko ef., Fat 
yoraunuz? ma H. bakkal Halil ef., Sara H. ham 

- Yok, Beyefendi een değil- Du·· rbu·· n al Joscf el •• Armoniki H. katip Çiz-
sin 1 medyan Ef. Nüşrct H. mühasip Mu-

-Vay Beyefendiliii buıa ya aa Kllzim Ef., Vida H. ıarraf Bünya-
kqtıramıyor muaun. lıte bal ai· lngıliz blk.l)c•ı • min. Ef., Bakiye H. mak!_niat ~ema: 
b. Be ef di · Sı"ttle Saint y St t't kt O k d k tı ki lcttın Ef., Hacer H. şomcndofercı ı y en ....... • • - ames ree e ma ı. a ar '"O yap m , ş··rd Ef M""k H · b 

Y k f~-diml K k"" ük" b" b " o er ., u crrcm . yuz a~• - o e en • anımı oy- . ~ç ır arda oturmuş, pı .o nıhayet ben de ilmi nücuma me doktor Hilmi B. 

Dünyada yekta olan 
EDUARDO BİA. ·KO nun 

Arjanıın orkcır ı ın her gun 

Opera sinemasında 
Sut 18 1 /2 v I! ı l /2 ıeansllnnds kazanmakta oldugu 

ferivetlerl tarif etmek ,.yr1 kabildir. 
Bu misli görülmemtş hcy"cd muıiklyeyl tcnlp eden meşbııf 

kltarlsı ile mahir behtekArlar umum aamüni hayret içinde b 
ılkışlannı celbeımektcdirler. Dilber 'Ve şıyını 

VİLMA BANKİ nin temsili SEHER V 

Haftanın =ı natmal ıçıyorduk. Duk diyorum, c;ün- rak sardım. Herhalde, bu mera- BEYAZIT DAiRESiNDE 
- Öteki beyi iatiyorum, bir kü yalnız değildim, yanımda kuru makul bulursun zannede- Bcyazrt daireyi belediyesinde dün 

yazısı ufak hesa~ ~ar d_al Wolter vardı.Kokteyller şayanı rim. nikiilılar icracdilen çiftlerin isimleri ·oBILUI Yozgatta 7 nu 
ı .. Drbal bızım kiracıyı i.stedi(i- hayret bir süratıa. birbirini n- ı Tam bir sene, kendi kendime şunlardır: .. . . . ılQ u ıır J·andarma mekte 

k • l • ni anladım ki d" d b" d"" b"" • 1 Baytar Abdülkadir bey ılc Nımal ı \f it Bir ıra mese esı . . p e ıyor u. ır ur un yapmaga ça ıştım. hanım Hüseyin cf. ile Ayşe H. Hik 
Bizim kiraya verdiğimiz bir_ - Ayol 0 bu!a?an çıktı, la- Teddy Wolter garip bir adam Gece gündüz oğraştım. Maksa- met bey ile Huyriyc H., Kadri B., i- l H T l R AS düdüğünden: 

lık tanbuldan da gıtti! dır. Sözün tam manasıyle tuhaf dım, yıldızlan, şimdiye kadar le Hatice Ycğane H., Panayot ef, ile FiLMiNDE M·ktebı"mı"zı"n 6 t .... rı'nle yerimiz var. Her kira ev ~- Ah 1 y ~ ., 
bi bunada iyi ve kötü kiracı aı- -. am.an andım tamam heriftir. İki metro boyu, seksen göıiilmeyen bir surette yakın- Yovana H. rihindc ihalesi mükarrcr 
rebilır. Fakat aon defa birine 47 lıra! dedı ve alnında beliren santim eni vardır... Neşesine laştırnıaktı .•• Bu dübünü im.ti . FA1:l~ DAIRES!NDE .. . I ı be !>i. huını • " o.ı mek münakasası görıılen.,'.'k 
düştük cidden bir ıab eserdi. ter ~amla~J:dıilet ~~:!:! de payan yol;tur. Maalesef bıJ<"· ettikt~n sonra, zengin ve meş- ka~l~~ic~~ır;~i::~:e~~~e;~::~i ~~~1:;: '!ne aşağıdaki şekilde ıa-
Evveta' evi tutarken tıpkı bir pi ayrı ı. • r an ır , nunun ucunu göremeyecek k'l- hur bır adam olacağım muhak- dır: IONTE KRİS1'0 tır. . . . 9:19 
liç tutar gibi yumuşak ve müli- b" k • d n 1 teşrınıevvcl 929 tarlP", 

bir aütçü, bir kömürcü, bir zer- dar miyoptur. kaktı. Askeri divanı temyız" azasından 1 Mektcbı.n .1 te§nnıaanı -~:.ıı 
ld d · k d tt zevatçı, ır asap aynı acıyı tat Dikkatla yüzüne bakıyordum. Bir akşam dübünü ikmal et- Ferik Pertev paşa ile Le:o.nn Hi., ı .. n \r.ırlo l.il llagın a bie ı·k iliti" la a•~, yim o u, aıma yu ar an a ı t 1 B B . f .1 S b"h H Ali H , . r sene ı vacı o n • ,. 

ve peıin vermesi lazım gelen ki ı ar: . . . irdenbire gözlüklerini masa- tim . cıı~ e ., ı e a ı a • ayuar azami 50000 kilo ekmek 3 • 
rayı taksite bağladı. Bizim ilk r Bız, tapdı~~ _hu dertlıler;ı: te~ nm ~stüne koydu, okumağa ça Heyecan içinde, aya doğru ~i~;ı'k~a~~~afB.~ı~h~~.=~·~.~ ! Afalatya vilavetinden: tarihinde~ 31 -.. ıo - 929 
enayiliğimiz de buradan bat- 1 ?'.eY.~ .e~ ımızı mecbur gor~'! lıştıgı «payer» İ elinden bira!• tı, tutup baktım · · · laettin cf ile Nadire H. Mehmet • . dar 29 ~u": muddetle . ~el 
l d P ı..-. .• ğumh ~ .'~ onların elemlennı tekrar edemiyeceg"im bir küfür Baktım, ve baktım, tekrar MuaMme~' ef., ile Behice H., Mehmet Arlg.a-kazSualstaınndasuymuchrakreazsı.ınakazaaıtyaol:! vba"zkedılmıştıdr. E!=a•lkcbdı~rtııı~ 
a ı. arayı on .,.., gun aonra te vın ıçın. d h kırdı t k bak k l" d"kk 1 f ·1 Z H ır . f ·1 N ~- rı a unun an un •• 
vereceğini aöyledi, likin İmza İ· F 

0 

• savur u, sonra ay : e rar tım, ema 1 1 at e e ·· ı c eynep ·~. ~scyı": e · ı e e- kiz ve Malatyaya otuz kilometre· ıe 31 teşrinievvel 929 
çin verdiğimiz icar mukavelesi- - azlaca ~ıydı? dıye ~0!"'!" - Ne kötü gözlük bunlar! baktım •.. Hiç bir şey göreme- fıse H., Ömer Lutfı ef., ılc Muhtc- mesafede bulunan Aziziye mevkiin-1 düf perşembe günü saat 
ııe bakiye kirayı bir buçuk ay yor ve muhtelif rakamlar ıtıti- Bundan yirmi sene evel Rotter- dim. rem H. deki binada yapılacak tamirat ve in-. ğat jandarma mektebi mii 
aonra vereceğini yazdı. Ses çı- yold~.. . dam da ben de gözlükçülük et- - Tabii göremezsin. '1 ·~ gaatı fenniye projeııi mucibince 1/10' resin~c icra kıl?'~caktir: dl# 
karmadlk' Ve enayl.lı"kte ısrar et lıi_ gun e_vel bır doatwn eve miştim •.• Gözlük camı yapar· - Neden? ı~·· V 1 /929 tarihinden 21 /10/ 929 tarihi- bed~lı muhamınını üz~~ ... 

gelmıt ben atan( aş kad · · b. ·· ildd ı ıı tcmınatt muvakkata ıç"• r "k K" ruf b" d ' ı aramıt .. • dun - Burnunun ucunu göreme- . ne ar yırmı ır gun m et c m - .. . 
tı • ıracı ma ca ır a am- Evde yoktum Ada • • .. . . . . İ • VE nakasaya konulmuştur. hilldlmetçc muteber ışhalll jtll 
clır diye ... efil de almadık... b" · mcagızı~ - Sıınoza gıbı mı? yecek kadar mıyopsun ayol. 29 TEŞR NIE ~L .. . . ı.at ve ya banka mektubu ·:;s 

b ıze gelmekten maksadı sade zı N b"l • b H h 1 B • . b h"k:' .1 1 ~ . 2.- Munakasaya ıştıralı: edecek ta k . M.. ka k -·" 1". 
Bu suretle enayiliğimi.z dü l<. yaret d •. 1 b • 1 t • d • - e ı eyım en... er a - - u ışın, u ı aye ı e a «· ~ CU"Hn~rl'ff flL r,nqıu_flııno, liplcr bizzat mimar veya mühendis ca !'r. una şa. a,,.... ~ 

egı ag e en ugra ıgı d b· ıd· - · b. d" k k · M JU rn ~a~UmUUUn ile ıcra kılınacaktır Pey 
la oldu. bir karın agnaım tabii tedbirle e 1 !gı~ ır şey v:ırsa, un- asr yo · .. .. .. l veya .m~ar ve mühendis ile teşriki rin ticaret odasr vc~ikasınt 

Paranın tediye zamanı geldi, İzale ı"m"ı• K kü" .. k yada hıç kımse, benım kad"U" - Şu halde durbunu yapama· r O gun Hlmayei etfal rozeti meaaı ettıklerine ve yahut ta bu ka- 1 ccburidir Tal~·p . , • • ki ,. apıyı açan çu ·, • .. 1 .. k . . .ı b"I . 1 . ld ld ki ma an m . 
ıstemege gıUı!:•. ra<;ınm aeya- besleme bu tammadi"ı adam da ı 'I _goz .u. ~:ımı .. ı_~leyemıyo•. mışsın. •. 7'_ alıırak, ı:zlz Cumhuriretln te· ı ış ~rı eve en .~apmış . o ~ _arı- mektebe müracaat ve ıa 
bata çıktığını ogrendık. Eh bu- eski k" 1 aklıg l d Benım gıbı, omrunun "arn; ru -- Bu da degıl. ll ll 1 k tl di r.a daır evrakı muabıtelenle bırlıkte kumaları ilan olunur. 

1 b·1· d" Zam ıracınm a ac ann an .. l"'k ··1··kl . . Y d' .. 1 ' ·- me n uvvc en r. komisyon riyasetine müracaatla §art 

geçti avdet etti paranın yalnız rar etmiı: n 111 tigı aua 1 te mm, kötü gözlük kullanması -Bunu ben de birdenbire a'l • 29 Tesrınıevel i n;une~retlcrını bedelı mukabilınde Liseler Mübayaat komi•ı;;1, 
na ne yapı a ı ır ı.,. an sanarak bizde • "t .•• I" k goz u çu u e geçıren bır ırla-ı - a ne ır oy eyse. i . . . . . .. . . · 
bir kısmını verdi, diğer kısmım _ Pek fazla mı? feci şey. Sen benim yaptığım layamadnn. Günler.:e icadımı Bu aziz gUnU vekdigerlnize [ a ~~ iki c· ddcd .. t il 1 Sclç~k kız _san'atlar mekt< 
,. .. b.. " ık ·· 1 "k 1 d"" ·· · k"k · N"h b ld 1; )[ · n 1 ma e gos er en t•· I cıbı kcşıf yapılacak oıaıı o ur aya attı, ses ç arama· O da meseleden h be d d goz u cam arını, urbunl= tet ı ettım. ı ayet u um A ı kkıık J·I; . tfaiin - raiti haiz taliplerin ihale günü olan mu ihin. .. di.I 
dk ·ı··· · t d" d" a r ar &o bilse d" D'·b·· .. k d .. k 1 - mu.ıa .mayeı e !' to/11/929 tar c musa . ..ıı ı , enayı ıgımız ema ı e ıyor ğil: Y ın... u unu o a ar mu emrr.e Y"P . d' . 1 21/10/929 Pazartcııi gilnil saat on ·· ·· t altıda ihalesi Y. 

du:Efendim ~tmıy_alıın, ad~ _ Sorma kızım •orma. So- - S~ canın b_ir hikaye an- mıştım, yıld~lar~. o der~c.e Y~.k- şefkat tşlerllc tebrik .~~~~ız. ~ beşe kadar Mala~a~a .h.ilkUınet ko- !,~u ü'.:e ::palı zarf usu!iyll 
cagızı tam evı tahlıye edecegı ğuk ter döküyo laki !atmak ıstıyor galıba? laştırıyordu kı, gormek ıçın dur- Her telgrafhanede bul~ nağ:ında baytar ~udurlı.igil daircıin- kasaya konıılmuştur. Talip~ 
gün görmek ancak nasip oldu. nereden biliyora::ı~· n ıen - İyi bildin. bünle bakmağa hacet kalmıyor- =~......-ı:=: d~. ınşaat ve ~rat komisyonuna ti anlamak \izre komisyon 
Biz k~ali nezaketle mütebaki - Beyefendi b~r kese aoru- - Anlat bakalım• du. Ankara ikinci Jfok,•k mahir.eme- muracaatlan ilan olunur. racaatlan. 
parayı ıstedik: yor dal - Doksan dokuz senesindey- İşte Teddy Wolter bunlan '\İnden: 

- Beyefendi, ıu ufak hesabı _Allah Allah! demi •t di. İhtisasim, dürbün camı yat>- söyledi sonra s•zdı ... Arkasın- lLAN 
temizlesek! · f ve gı - - . -- --- ---- dan lm d" ben de Muddci Ankaratla yeni merkez 

H ·. h 1 mıı. • muhtelif memleketlerde çalışan ve- o • a)'r.l 0 asm ıye, 1.ar salıibi Aiacd<lin dendi tarafın-
- '.lngı esap · Bana aonradan bu hadiseyi memleketlerin ithalatiylc uğraşan fert sızdım · dan Müddeialeyh Istanbulda Sir-
- Kıradan kalan fU kadar anlattığı zaman bu ikinci perde !erle de, d~mi suret~e al.lka ve tcmaı A t kecidc Murı.diıe caddesinde Artist 

kuruş?. • . . pek tuhafıma gitti. hasıl edebileceklerdir. Bu sayede ih- par ım an .darehancsi ı.aııibi L!ltfi bey n<zdin 
- Hala para ıstemıye utanmı racat rapılac_ak ?~ muhtelif mcmle- de Ahmet kızı l.teliihat Hanım alcy 

yor musunuz? FELEK kctlerın ha~ı.ld ihtıyaçları daha kat'l • FruS>ı lıkrası • hine ikame olunan davanın icra 
Nııl ceva ? Bö le kiracına 1'icarel bahisleri olarak kcstırilccc~ ve böylece ticari . kılınan mulıakemcsinde müddei mils 

kurb r Y muamelelerde hakilı:ata uygun dilf- Fransanm meşhur mızah mu- tcnidi idc&ı mukavelenamesindcki 
can an. . . . Bir fikir müş_ bulunacaktır. harriri Alfons Aile, ba1ından imzanın mUddeialeyha Melahat ha-
h 11_~~ ~eyımll Bdeddilc, bız Ticaret odalannın beyııelmllel '!'•c::ıet odaları beynelmilel ~ale if- geçen §U vakayı aynen anlatı· nıma aidiyetini ve iddia edilen (30) 
aJU<Jmu:ı ıstıyoruz un a uta lı ~g ~ J_ı~cıı aonra, bunlar, ıthalitj yor. . lirarun verildiğini ispatta izharraciz 

nacak ne var? ale ifratı faydalıdır i§lenyle ıştığal eden tüccarlara azami B" .. eylemesine mebni mübrez mukavele-
- Çok sıkılmaz ıiniz a. Awu~ belli bqlr, ilmi ve tica- kolaylık göstermenin yolunu bulacalrj .ır gun Bulo~ya ormanında namedeki imza kendisine ait olmadı-

h 1 E· be ~y Y rf ı:-azetelcn aon ı:fuılcrdc ticaret oda- ve alıcı ile satıcı arasında sık sık vu- gezıyordum. Bır apartıman n ğmı müddei ile böyle bir muka-
u • ger n fU evı tu.~aı~ !arının beynelmilel vaz'iyetlerinden kua gdınckte olan ihtilafları , her iki kapısında: vele akdctmcdiklcrine ve avans o-
~! boşuna kalacak degıl mı I• aık sılı: bahıetmcktcdirler. İntişar tarafın menfaatlerini telif surelile , «Kiralık daire• hvlıaıımı 0 • Jarıık (30) lira müddeiden almadığı 
dı. Ne aldınızaa öpüp batınıza e~ yazılarda hakim olan fikir ıudur kökünden gidcrebi!ecektir. Ticari mu kudum na dair müddeinin müddeialcyba 
koysanıza 1 Tıcaret odalarını beynelmilel hale amcleleroc, kanuni yollara müracaat · .. lı:.ırp bir yemin teklifine hakla oldu-

Bir de gelmit para istiyorau- ifrağ etme~ . Bu düşüncenin taraftar lüzumu has.! olmadan • alıcı ıle satıcı Kapıda, purazemet oturan l,.a- ğuna dair müttehaz karar üzerine 
nuz ı lan, noktai nazarlannı aşağıdaki git.i arasınôa çıkan ihtilafla:. lıalledebil- ptcıva yaklaştım · müddei talibitahlif olmUf ve muha-

. Canım ef elim 1 K mild:<faa ctmclı:tcdirlcr : mek , çok mühim bir keyfiyettir. Bu - Gezebilir miyim? keme 12-10-929 cumartesi saat 14 de 
-. . ?' • unturat . Tıcaret ':'c ~ınaat müe.•"5elerlnin kabil_iyettc ancak odalann beynelmi.I Beni tepeden tırnağıma k .• talik kılınmı§ olduğundan yevm ve 

var, ımza ettlll!21 . . ~cit_vadılcnnde bu günkü vaz'iyct- le! bır mahiyet almasıyle mümkün dar SÜ dü sonra kaşlar t> • vakti mezkUrde mahkemede hazır 
- Onu da hır emn vaki yap- len , dillitc çok şayandır. Bu mücs- olacaktır. z • k 

1 
~1 ça ·• · bulunıılması akai takdirde hukuk u-

tmız, ben nasılaa imza ettim. Siz ıeseler, dünyada mevcut ticaret oda- Bu teşkilatın tabak:Cukundan son- -.25:~ fra tır · Dedı · sul muhakemeler kanunu (337) mad 
beni iğfııl ettiniz! l~ylc, n~ t:iirlü rnünascb_et tesi•_cdc- radır kı, ıhracat yapan ti':"'"etbancler Guld11!11: . . . d~si mucibince yeminden imtina et
Allahım mı kibar kiracı?! 1 . b~leccklen,nı ,htn~z kest·<eme~~şler- mallarını daha fazla emnıyet al~ınd:" -:--_~la!. dedım, ~m benım ıs- mıj addolun~rak davaya sabit naza-

te .1 • ahi k b d" ht_ dır. İhrac~. ışlcrıylc ugrapn mu•.-ha satabilecekler ve bu meyanda bir ru- Vdıgım ııyatta hır apartım , rıle bakılacagı tebelluğ makamına kıı 
1 mı . a ~a aa ~r ıye met u ••ıslar ticaret o<l•ları tar~luıdan ı:ön- za tahaddüs etse bile bunu mevcut te- • K b söz üze · : '· im olmak üzre i1ıin olunur. 

sena ettıklcn o mübarek huy, derilen ve muhtelif memleketi< ·i.ıı ihti şkıl5t, '. ö1<ünclcn izale ederek her iki apıcr u .. .. nne yenn- _ 
bizim bu emsalıiz kiracıyı patak yaclarını gösteren müfredat li•teleri- tarafın ticari muamelelerini büyük bir den kalktı, yuzu yu_ınuşadr. Ba- "~1m•a111111•--••••ml.!!! 
lamamıza mani olan huydur. ndc_n de, h.ak~iylc isCfade cdemc~ek- kalp. emniyetiyle nihayete erdirebile- na anartıma~ı <'ezdır~i . Doktor 

_ Beyimi Siz çok oldunuz! tedırler.Ç~:ı_~:. hazırlanan bu lıste- cektır. .· _. __ . . _ Beğendım •. dedım, ynm 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muarnel~ 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müs31ı 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanınch•,,.ı 

\('llH""' ı-1 uınm:ıy:ın ~<'hirler<l<' acente lll'rtll'nakt" 

Telefon : Beyoğlu • 2003 ::::/ 

EGLENCELE~I MILLIYET'IN 

ara 1 v r k • . • . ıe:- b•yne •• ıel. ihracata taalluk eden . Yuka~dak'. teşkilat, dun ya tıcaretı- gelir kunturatı ımza ederim. Cela / Rası•m 
P k Y .. e. ~ mıamız Yermıye mufrcd~tt~n daıına uzaklaşmışlardır. ~en salim. hır yola çık<!racak olan ye _ p k" f ndim. Ba or"akil yeni Dllnkll bllmeceJlll,ııl 
ce mıa_ı~ız · Halbuki, tıcaret cxlalan beynelmilel gane çaredır. Bu teşkilat, ticareti da- e 1 e e ~ •" 

Sertlıge pek yüzü yok ama bir mahiyete bücüncrek vaz"iyctlerini ha fazla inkitaf ettireceği gibi bu te- Tam k_ap~~a..~. çıkacagnn .s- Bahriye hastanesi cildlge bllmecemla balledllmlt tekli 
para vermiye biç yok. buna nazaran tcsbit ettikten sonra ih- şekkül tarafından neşredilecek ticari nada gen dondum: ve zührevi ye mOtehauılJl oı· 

- Ben parayı muhtaç olana racat listelerini muh~elif_ mcml~ketler ri_sal~ler .de hem~ her tara!ta d~ha - Tahta kurusu var mıdır~ K d E k k SOLDAN SAÖA: YUKARDAN AŞA ı<adl 11 

veririm! Size değil! dedi ••• Biz de a~laşrlacak hakıki ?'tı~açlara gorc b~y'!k hır eheınmıyetle tak'.p _cdılc- Kapıcı derhal protesto etti: - 8 ın: r e - ~ = ~yı?a(1;)ao (3) . JJ! 
de b bbe•" b d k dk. tanzım ederlerse. neticcnın çok daha ce<tır. Bundan başka, ihracat tuccar- _ H" lur mu efendim 1 CI f gl b 1 bnlı:I ,.. l - Gurup (S) Sağın akai il 1' 

mu a . ' 1 ura. a apa 1 müsbct olarak tecellisinden hiç bir su lan mallarını uzun müddet elforindc ıç 0 . • • it, ren • e 80•~ u.,u 2 - Nota (2) 3 - Alamanyada bir ncb 
Anl.a~ılc!ı ki bazı kiracılar mal retle ıüphc edilemez. tutmaktan ve nereye sevk edecklc- - Şu halde bern.~ ışıme gel- ve idrar yolu hastalıklarını 3 _ İ§ve (l) Amca (Z) Bcyğirin kundura11 (3) 
sahıbıne para vermek için onla- Eğer ticaret odaları, beynelmilel bir rini aylarca düşünmekten kurtulacak mez. Bunca yıllık ıtıyadımı bo- en emniyetli usuller ve en 4 _ Sinir (4) 4 - Kırmızı (2) 
nn avuç açıp dilenmelerini bek teşlı:ilatla birbirlerine bağlanırlarsa • !ar ve bunlan bekletmeksizin haıriki zamam. Tahta kurusu bulun- elverifll f&rtlarla tedavi eder. 5 _Bedava (4) 5 - Dünya (3) t 
liyor, Fena nazariye değil. Şinı o zaman h~~ memlekette hakiki ve o ihtiyaç arz ed_cn memleketlere eyi ~ir mayan apartmıanda oturnıağa Adres : Beyoğlu. Mı. ıokak 6 _ Kırmızı ( 2) Kir ( 4) 7~ 12;:. ~:ti!(~)~~ ~.,ıJ !ti di vak'anm "k" . d • memleket ıçın en lüzumlu ve en mu- revaç ve cmnıyet altında göndercbile alışrk d ""Iim! No il telefon Beyo•lu 780 her 7 - Ekmek (3) Kederler (4) 8 - A""'ç deryau (5) İPJ· Eve . .1 ıncı per_ ~.1 • :. vafık olan ticari maksatl:ın belirtebi- ccklcrdir. egı " ,.. 

gırdık. Erteaı ırunu ka- ccklcrdir. Aynı zamanda ticaret oda- Makine mühendisi Nakleden gün saat 8-10 14-20 8-Nota (2) (3) 
pı çalındı; çıktım, eanaf kılıklı lan. ticari maksatların temini için, HOSEYIN HAMI SELAMİ İZZET g - El çırpmak (5) 9 - Nota (2) , 

.. ,, " ııf:J~; 11• -i(,~ejiikası :66 - Yok .. Daha nerde?. Mek- tahsil •. Namus .. Samimiyet.. gözüm .. Böyle kız görmedim! şısında bekliyoruz. Daha üç yüz vakfetmiştir. İnönle~f 
tebi bile bitirmedi. Dün mektup Heyeçan denen şeyler bu kızın - Olur şey değil! sene de bekleriz. Niçin?. Tür- karyada, cephe ilerisill~~ 
aldım. İmtihandayml§. Mektf;bi yanında küçük kalır. Öyle bir - Olur şey değil dersin de- kiye için değil mi?. Monşer risinde, her yerde b~:-~ 
bitirdikten sonra ne olacak?. O şey. Bu bu günün, dünün, yarı- ğil r.:ıi? Hakkın var. Böyle kı- Türk .. Kelimesi bu kmn ağzm- çalışlDl§tır. Çok göfl11X~ 
da bir dert ~a.! . .. .. ~ kızı kadını~ de~il öbür gü- zm merkez hastanesinde işi ne? dan çıkarke~ b~tün ~cud~ zan- izttrap çekmiş, ?"lı'ek ~ ~ 

- Fakat ılri gozum. • Kız •• nun kadmı İdefil bir kız. İatanbulda bir konakta. Ankara gır zangır tıtnyor, gozlerinden m lrurtuluı mücadel ıJf. 1 
Etem izzet Kız .. Burada • Miraliy parmaklarını açık gü da bir köıkte, Şişlide bir apart· alev fışkırıyor. İdealistlik bu memleket aşkında b~U~ 
~ - Kim o?. neşten ışık alır gibi parıl panl manda böyle bir kız olur •. Di- kadar olur. O bu hili ile kaç kal· kız. Asıl Anadoluya .. ,,-cjJ 

• - Hamra.. yanan tepesinde gezdiriyor, do-jye düşünürsün! Hayır monşer, be kuvvet vermiştir biliyor mu- Hasan isminde bir g,1J "!",.,-
dedi, kanepeye kendisini bı-,Bak benim pakete: Asker.. - Tanımıyorum. ktorun bu anlatış tarzım hay- yanlış. Böyle bir kız ancak bu· sun?. mpnlıu oluşudur. flaS j,i ~ 
raktı. . - Teşekkür ederim ama aç - Tam_mıyor ~usun? Hay- retle dinliyor v~ ııeyridiy_?rdu rada, böyle bir yerde bulunabi- Doktor birdenbire sesini al- tJ:ıı Hasana vatan . sevfı .. ~ 

Hastane Garp orduları bı- karnına?... ret! Tavıııye edenm o kızı tanı Doktor. Herkesın tanıdıgı '!:ok lir. çalttı, nnde o kadar derın b "f"'JI 
rinci merkez hastanesi. Mira- - Aldırma cannn!. monşerl sözlü biri beş göstermekten çe- Bir def'a sana söyliyeyim mi - Müsterih ol! venniıler ki. Hasan l<~ğ}""_J 
lay da Garp cephesi kumanda· - Hekim değil misiniz? - Nerde?. kinen, hatta her şeye kıymetin- bu kız aşık. Delicesine aşık! Der gibi elile işaret ederek: ca kız bütün aşkJnı~ !ao ~ 
nhğı şube müdürlerinden. Ço- - Vallahi öyle. Şu doktorlu- - Burda .. Burda. Hastane- den bir iki not noksan veren Doktor yerinden tekrar heye- _ Dur ben şimdi onu sana boğulmuş vatan ve ?11 if. ~ 
cukluktan tanıııyorlar. İkisi ğun cerrahlıktan başka tarafına de . doktor .. Nasıl oluyor da Ham- canla kalktı, sanki bir nutkun tan ta - birlik edip cidale gıfl11 ~· 
de tatlı, ikiııi de candan a· pek kulak uma. Var, çok şey - Ya!. radan bahsederken böyle heye- en ateşli parçalarını ııöylermiş ~ d~agım · bak di onun bütün ~ ~le t"',ei 
damlar. var ama öyle zamanlar oluyor - Ben onu sana tamtaynn da cana düşüyor ve: gibi devam etti . e 1• s:ıatına tı: . yanındakilere telkı_ıı. 1 Jfe' .J 
Başhekim bir kaç hasta- ki bir baş ağnama bile çare bu- kız gör.' - Nasıl olur da tanımazsın.. - Monşer bu aşk hekimin he· • - Onbır buçuk· Şımdı ko- yor: Seviniz .. Se~ı~ı~ ııs"' 

nın taburculuk kağıtlarını im- l~y~~. H~buki bir Aspirin Ve .. Doktor k~vvetle elini . Diye miralilya a~etaAgücenik- men te~aviye başlıyacağ.ı kacı.:ır guşlan dolaşıyordur· Yemekte gin!z~ vatan sevgısını _ _..ııl 
zaladıktan sonra: denz degıl mı?. masaya vurdu, yennden heye- likle bakıyordu. Mıratay sordu: ilerlemış, hastalık halıne gır- buluşuruz·· sevınız! ..•.. 1<0IV.fl 

- ~al;.:;~!ll ~tırala haber Doktor sözünü bitirdikten canla kalkarak devam etti: - E .• Peki kim bu kız?.. miş bir aşktır. Memleket aşkı, Ve sakin sakin anlatnuya ~iralay gömülduguvaŞ s'' 
~ereyım de senıi1 burada oldu- sonra: - Bir kızını olursa Allahtan Doktor gene yerinden kalktt, Türkiye aşkı! Fakat bu aşk has- başladı: dogruldu ve yavaş ya I · 
gun~ k~rargaha ııöylesİBriS• · · .- C:mım efendim geç bu ha- isterim ki öyle yetişsin. Azizim hatta bir az tok ve sert: talık haline gelincedir ki bizi - Miralayrm .. Bu kız Bolu di: . JJ 
dedi, bır cıgara uzattı: <tıb diselen · · ne diyorsun güzellik bu kızda, - Hiç .. Bizde baş hemşire .. burada topladı. Bak büyük isyanında bulunmuş, isyan bas- - Aşkolsun kıZB a 

- Al ba.kal,ım bir Samsun. r 1.-. Ne ?ldu !lenin kızı evlen- fazilet bu lazda, ?lgunluk bu Dedi ve i~_ave etti: .. harp ~eneleri yeun~ş gibi üç tı;nldı~tan sonra ke~~sini T~r- kın var doktor. Sen(~İ 
Ben bunu ner ·"~r v"'·nıem ha. ldldın mı?. lnzda. vatan1Jeverlık bu kızda; - Ben dunyayı dol.attım iki senedır de burada duşman kar· kiyenın kurtuluş mucadeleaıne 
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Norvcçyanı11 halis Morina balığı 
ba~ıı1alısulli al~n1ş11111ul marka BALIK 

.., 

YAGI 
Gayet ·taze oh rak __ gt>l:niştir . . kiloluk şişe 100 • yarıın kilollık şişe 60 kuruştur. H \SAN ECZA DFPOSU toptancılara büvük tenzilat 

.. ... 
L·T·PIVER 

PARIS 

FRANSA ÇiÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEUU OE f1IAICE 

1 

Po•furnorı L. T. P 1 V E R A. ş.. lstatıbııl Şube•' 
~ Şlfll Ahmet Bey aokalı N; 5G·. Tef. Beyolllu. 3044 

~~Yôl TAYYARE PiYANGOSD 
YEDiNCi TERTİP 

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

45,000 liradır 
Ayrıca: 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikranıiyeler 

ve 10,000 ,. Bir n1ükafat 

Rn~~ar'a'a ile Ankara arasın~a 
üçüncü bir Jolcu tatarı 

"d 11 ' 1 l"l:ırpa~a ile Ankara arasında yolcu münakalatının artmış 
~crllğutı:ı gören Devlet Demlryolları ve Limanları Umumi idaresi 
t, ((tın llaydarpaşadan saat 20 de hareket eden 1 O numaralı 
•tarı· 1 ~O 

1 
'1 laydarpa~aya saat 8 de muvasalat eden 9 numaralı katan 

•r •. 0-9~9 tarihinden itibaren Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa 
ıııcta . 1 
,, ı~ ctmcğe karar vermiştir. 

her -O-ı 0-9~9 tarihinden itibaren Haydarpaşa ile Ankara arasında 
gun i~lcyecek olan üç katar şunlardır: 

lın d Posta Sür'at 
Arı~ arpaşadan hareket: 13 19 

araya muvasalat: 7,25 9,05 

Muhtelif 
20 
15,33 

Ank d J 
1 

•1ra nn hareket: 20,1!0 19 11,35 
ayd:ırpaşaya muvasalat: 14,28 9 8 

'°ıd :nsta katarlarının teehhürsüz seyrü seferlerini temin için 
~ 1 rıa b . · 

lııe,.k. 1 ~ u katarlara fazla araba llAve edılmeycceğinden mevcut 

~eyriselain 
Merkez Acenta;ı; Galatı köprü 

başında, Beyoğlu 236\! Şube 

acentuı: Mahmudiye Hanı ılatda 
lstanbul 2740 

Buzcaadı poslaıı 
( Gelibolu ) vapuru 19 

eşrinlevel cumartesi 17 de idare 
nb tımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca
adaya gidecek ve Çanakkale 
LApsekl Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

TRlBZON BiffiNCi POSTlSI 
Rafit Pata vapuru 21 teş
rinevvel Pazartesi l 2de Galats 
rıhtımından hareketle lnebolu 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

ANTALYA POSTASI 
(KONYA) vapuru 20 T. eve! 

pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle İzmir Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkör 
iskelelerle birlikte Andifli Kal
kan Dalyan Marmaris Sakız, 

Çanakkale Gellboluya uğraya
rıık gelecektir. 

NAl~l VAPURLAR! 

lzmlr postası 
Seri, IDks ve muntazam olan 

ADNAN vapunı 
Tşrinievel 

21 inci PAZARTESİ 
(linO 16 -Oı Galatı nhtımından hare
ketle ( lzmlre) ve Çarşamba gilnU 
lzmirden lstanbulı hareket ede~ 

Galatı Gümriik karşısında Site 
Frınsez hanında 12 numarada Umu
mi ıcantılığını müracaaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

SADIK ZADE BiRADEH· 
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

Arslan 
vapuru Pazar 

20 ı~rinievel 
gUnll akfaDll Sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Galata Karaköy 
Poğaçacı fırını 

ittisalindeki 
mahallebicinin 

üstünde 

Hanım efendilere : 
Pardesüler Ckaşa) 

~er renkte ve son moda 

1 4 ~ liradan itibaren 

Pardesüler (ıren,ıı-coaı) 
bej ve llciveıt renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar cıpcldl) 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markah 

(trench - coat) tan bej ve llcivcrt 

Pardesüler 

2 4 ~ liradan itibaren 

Bey efendilere: 

Spor kostümleri 

16 ~ liradan itibaren 

lngiliz k t ·· 1 
biçiminde os um er 

14 ~ liradan itibaren 
2 

Çocuklara 2 

~~~ Muşambalar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
Muşambalar 

8 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
lngiliz p d ·· l 

gabardininden ar esu er 

14 ~ liradan itibaren 

Tiftik Paltolar 

12~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

Fanıazı Muşambalar 

9 ~ liradan itibaren 

lsınarlaına kostümler 
3 O liradan itibaren 

BÜYÜK. 
ELBİSE 

FABRİKASI ·~ 

Taksitle de muamele yapllır. 

Piyasada satı.lan saatler meyanında 
9 büyük müklfıt kazanmış olan ye
gtne sutnr. 

Umumi ıcentalın: lstanbulda 
Çarşıyı kebirde 

N. K. CEZVECIY AN ve mahıumu 

Veresiye kürk 
Muhterem müşte

rilerimize silhulet 
olmak üzre geçen 
sene gibi bu sent 

dahi yalnız bir aya 
mahsus olmak üze

re 8 taksitle 

Kürk man
tolarımızı 
veresiye olarak 

ma~ızaınızda ve
rilmektedir. 
lsıanbulda mah
muı paşada Kür· 
kçll 1 lan 

Telefon lsısnbul 1685 

Bahçe kapıda 

Ertuğrul mağazasından: 
B A Z 1 D A l R E• L E R D E 

TASFiYE 
MÜNASEBETiYLE 

HAKİKİ BÜYÜK TENZiLAT 

Yeni Fordun muvaffakiyeti : Saatte 

KM. • 

~ 

VASATI 
•• 

SURAT 
24 SAAT MtrDDETLF 

~;~ ~~l~;;';U~anları unıunıi idaresinden 
tıkaı·a K · · ·ı · · d h :"ılııı . - ayseri lıattmın 242 ıncı kı ometresı cıvarın a azrr 

_e <ile~\ :ooo M' kadar balastın hat kenar~ .. naklinin yeniden 
'<ltau »Urette münakasası 9-11-29 uncu gunu saat 10 da An
·lt, a Devlet Demiryolları münakasa komisyonunda yapılacak 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalığınal 

müracaat. Telefon:lstanbul 2134 -----------
--• ~en, ~uh, co~~un --1!! 

KEFELIZADE HAMDI 1 :\lodcrn 

Monlhlny Yari$ mahaOimh aauıtosun 18 lnd pazar 
/IÜrW Fransa otomobil ltülübünün müraltal>n/ tahtın
da Sm«hal tarohndan kto ltılmdn bir yanşta ynıı 
bir Ford seri otomobili ilt 24 saat ıarfıncla 2.295 
ki/omelro kaı'tlmeg, muvaffalt olmuştur ilk 8 saat 
ıarfmda saattt 100 kilomdmya çıkan vasati •Ürat 
yinni dört saaltt 95 kilomd~ 636 mıtn olmak 
iizH ftsbit fllilmişlir 

VAPURLAR! kadın gü-

Barbn sur'at Postası zemkıerine 
'ı!·· 1 
,. ' 

1laka 1 -1 Birinci ve ikinci sınıf k -,linc1 saya iştirak edecekler teminat akçe en e birlikte ayni 
~%1lıı~ ~aat 10 a kadar mezkur komisyonda isbatı vücut etmeleri 1 maralarile güverte yolcuları için 

1' tr. 1 mahfuz mahalleri havi 12 mil 
laı.e~İPler ınünakasa şartnamelerini 50 kuruş mukabilinde mu-

1 
siır'ata malik 

~@e~k;~;~~;·ı;~ı;~··umomi idaresinden: :~~:7:::."~!~rtesi 
•rı tra 11 • Sıvas ve Turhal - Sıvas hatlarına 100,000 adet ah-

1 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
) ~iin v~rs kapalı zarfla münakasaya ~~~ulmuştur. hareketle Eregll, Zonguldak, Ba-
~~let a0 asa 6 , ii / 929 Çarşamba gunu saat 15 te Ankarada A K u .

8 
·ı c·d 

. ~ii Cnı.iryolları idaresinde yapılacaktır. ı rtın, masra, ur ~ şı e, 1 e 
'<it t na_kasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak , iskelelerine azimet ve avdet 
~k ke~~tlannı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür 1 edecektir. Yük ve yolcu için 

·raU 'll1ıne vermeleri lazımdır. 1 Sirkecide yeni banda 1 numrolu 
ilrla ıf~ llliinakasa şartnamelerini 10 lira mukabilinde Anka- acentesine müracaat. Telefon: 
~ tnaır~e ve muhasebe işleri reisliğinden, Istanbulda Haydar~ lstanbul 3105 
~tedarik edebilirler. .....,,O_p_e_r-at~ö:-r- -

~~ Le! ve neha= • HALiL SEZAİ 
... ıstıklal lısesı BASUR MEMELERi 
~trı davrelldlr. UtUn sındları mevcuttuı-. Fistül ve sıracaları . ~-L TtJebı kaydını devam olunmaktadır. Her gün müracaat ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 

~~··~debatında polls merkezi arkasında. tedavi ve bilcümle ameliyaa icra 
eder, saat 1 · 7 Dlvanyolo Acı 

'~ Telefon lst. 2534 ~ ...... Hamam N. 20 ~ 

!!~~al ve i~Hınai ınuavenel JekaleHn~en : 
da Yarıbek· " .. 

• J "llıek . tr • 'umune hastanesine kapalı zarf usulile 149 kalem ilaç ve tıbbi melzeme mubayaa 

1
1 teşrin~~~c ~tinakasaya konulmuştur. Münakasa m~ddeti. 11 teşrlnle,·el 929 tarihinden itibaren 

~~nur. Taı· el 9z9 tar~hıne kadar 20 gün olup buna aıt tcklıfler son gunu saat on beşe _kadar. kabul 
e~et unı ıple'.in şcraıti anlamak üzer~ ~imdiden sıhhat ye içtimai ınua,cııeı ı· ckalctı ıçtımaı mua-

urn mudürJliğiinc ,.c t • • ~ • lla " , .: i1ı.·.tiıı1·ıi nıu:ıycnct mudlırh ı ~line nı 11 r tl·nat eylemeleri. 

ait numu
ne sipariş 
albumlerl 
1 ve 3 liraya gönderilir. Siparişat 
ür'atle irsal ve Türkçe de muha-
bere olunur. 1 

l'riız Lewln Berlln N. W 
.,. Leweızow str. l 9 ~ 

Doktor Seyfettin 
Her nevi cilt, fren~!, yeni ve eski 
belsoğukluğu, idrar darlığı ademi 
iktidarı ağrısız en yeni vesait ve 
mutedil şeraitle tedavi eder. 

BabıAll caddesi, Meserret oteli 
kar~ısında_ Her gün saa 12-_ 7 

Maarif Emanetinden: 
Darülfünunla Liseler Mühendis 

ve Ticaret mekteplerinden Av -
rupaya göndcrilece talebenin im
tihanları 21 IO 91!9 pazartesi 
günü yapılacağından namzetlerin 
yevmi mezkörde saat sekizde 
Darülfünun konfrans salonunda 

hulunmalarL 

Bu muvafTakiyeı bilhassa bir ıerı arabası içi!' 
son derece calibi dikkattir Zira yirmi dört saaı 
için muktezi sıı ve benzin sildeıi hinilıarekelin
de hemen hemen 8 kilinın lljjırlıilın• tekabül 
ediyordu. 
Her yeni fon! araba .. aynı "''ali ~•feılebilir. 
işte. bu sOr°allir ki otornobil<ıliklt bir inlıilip 

yapmıt olan bu •· her keM'ye elveri,li araba .. 
yı en mükeırnnel otolllobilltr meyanın• idhıl 

eder ve avnı ıamanda ııaQl•mh~ını. dayanıklı· 
lıııı ve mihanilıi tekemmu!Aıını pek bariz bir 
•urelle ishal eder SOratlı araba, saglam araba. 
µcuz araba işle uç ... r, mümeyyız ki aucu 
Yeni ford ta bulıınabıhr. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 
fSTANBl'. 

FARiNAL 
( 'OCUI CIDlll ) 

Çocuğunun kuvvet 
ve sı hhıt verir, gür
büzleşıirir. 

Eczanelerden ıra• 

yınız. 

(
23 KURUŞA SOBA BORusuı 

Muhtelif fOlı:llde soba ve malzemetl ucuz ftatle satılmaktadır. 
irkeci Ji:bus~uuı caddesinde teneke ve sıç fabrikuı Müdürü: Ahmet Osman 

• 

Devredilecek ihtira 
berata 

•Alkol Edli bill ma~i kılmığa 
mahsus ameliye. hakkında on beş 
sene mOddetle Sanayi müdiriycıin· 
den 24 tqrinievel 927 tarih ve (J~.l 
nümero tahtında hır ibiira beratı is
tihsal kılınmıştır. Bu kere mezkar 
berat fucuhı ve ya icara verileceğin
den işrirasına ve y• isticanna talip 
olan zevatın Jsıanbulda Yeni Postane 
arkasında Aşır Efendi kütüphanesi 
sokağındı Türkiye Hanında 18 - \!2 
numeroda mukim vekili lsıok Efen
diye miiracaaı eylemeleri ilan olunur. 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

-

; 

. . 

• 

, 
i 

irgiliz iilosile gelen tayyaler tarafından dün İstanbul Uzerir " 
heyecanlı talimler yapılmıştır. 

Dün lialata sarayla maç yapan lngiliz iiloso takımı sporcuları 
• bir arada. 

••••••••••••-•-• ..... •;! iLAN 
ı Ti'\ .\ T ROLAR Balik .. iı· vilayetine tabi Tursun 
ı \ 'C bey kazaıının ala çam ormanının ıu-
ı SiNEMALAR kuldak kıtasından 3654-070 metro 
••••••••tt•tt•n••••••U U mikaba muadil 3160 adet devrik ak 

Tepebışı ıiyaı
ro~undı 

bu akşam 
ıaat 21,30 da 

çam eıcarı beher metro mikabı 300 
kurut bedel esa•ile ve kapalı zarf 
usulile 30-10-929 tarihinde ıaat dört· 
te ihale olunmak üzre bir ay müd. 
detle müzayedeye vaz o)unmuıtur, 
talip olanlar olbaptaki şeraitnemeıin

Zeblrll kuoak de muharrer yüzde on beş teminat ve 
ayrıca kudretimaliye ve ihtisasa ait 
veaaikle komisyonu mahsusuna ve 
fazla malumat almak isteyenlerin ik· 
tisat vekileti orman müdüriyeti u
miyesile lstanbul orman baş müdüri
yeti ve Ba1ikeıir orman müdüriyeti
ne müracaat eylemeli ilin olunur. 

4 perde 

bu akşam için 
flaılırda ten· 
zilli yapılmış -

rır. 

Kuşdih 1 li!M tiyatrosu 
Komik Cevdet Bey ıem<illerl 

Jlk defa olarak pııar akşamı. 

FedakAr Aktris AnjelG ' 
4 perde dram Sarrarın kızı komedi 

' .. , rnonolo~ ve 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Kadıköy erkek orta mektebinde ya 

ptrrılacak olan tamirat 10 - 11 - 929 
tarihine müsadif pazar günü saat on
altıda ihalesi icra kılınmak üzre kap'\,
h zarf usuliJe münakasaya ltonul
muştur. Taliplerinin keşif nameyi gör
mek ve tafsilat almak üzre komıs,·o-
numuza mür.acaatl~r,ı · 

\ Dün 'taıısıruae Galatasaray takımı ile lngillz mu~\1 takımı arasınoa yupılon maç ı;ok neyecanlı ıomut 
ve fnglllzler 2 ye karşı 5 sayı ile kazanmışlardır. Yuk Ardaki resim maçtan bir intiba. Aşagıda seyirciler. 

O.ı:ı Unrı;:ıunun lı.oıılrıu.ıs salonunda Ehbba odası intihabatı yapılırıf 't'e Halk ftrkasİ 
tarafından f>'ilsterilcn nemzeller ke:ıanmıflerdır. 

-
t,LJ. L\RTESİ 

19 'f.E , EL 1929 

L DEF~ıiR1ÖARiJK"''1LA~ATJ J 
...:;;;;.:;;;.;::..;;:.;;;;;;.;:;.;:;.;:,.:;.:.;:,::.:,:,:;_,.:,:;;;.;:.;.;;....-..-.:~o ~r 

Beyoğlu mal müdürlüğünden dı1~u cihetle 10 Teşrini_evvyel ;,ı ~ 
.h. d . "b bır a t Bilmüzayede furubt edileceği tan ın en 1 tı aren . · tacı:' · 

cvdce ilan olunan Bebekte dere fında paz_arlı_k sure:ı~~~~ıı ıa 
1 - d N . . . karar verılınış oldug ~rdDr r 

s nırngın _ a 2 o: hane ıle kılıse 1 · B - 1 Mal ,.,u .ıJ p enn eyog u ııııı 

sokağında 50 - 52 ve 39 Nu- ğünde müteşekkil satıŞ k0 · 

maralı üç bab hanenin bir haf- onuna müracaat eylerneleıı 
ta tali :< müddeti dahi hitam bul an olunur . 

~~ 
..... (;Al.ATADA T(\NEL YA'.'<INDA ~ ...... 

kalinikos 
TEFRİŞAT MAGAZASI 

varken Beyoğluna çıkmağa ne hacet? 
Ru me~hur map;Hzadft ihtiyacınız olan bütün tclrişaı JeV~ı 

z ıınaıının ciı iri cinslerini ve mobilyaların en güzel çe;ıtlerı 
gayet ehven olarak bulabılirsiniz. .......ıııiil '11 
-· Bir dda ziyaret ediniı Memnun kalacaksınız . ~ 

~atll ~itan listeleri nesre~ilnıiıtir 1 'ı a 

Devlet matbaası müdür 1 ~ 
ğünden: d', ~ 

ılk mektepler için kabul e 1 t 
imiş olan kitapların fiatla~ ~
komisyonca tesbit etlilere ~ 
fiatlı kitap listesi tabı bilciiJ11' ~ 
le mekteplere ve kitapçılal'9 
tevzi edilmiştir. Kitap alını~' 
ken fiatlar için bu listeye Jll?' 
racaat edilmesini ebeveyn~~ 
nazarı dikkatini celbede:1 t~ 
Orta mekteplerle liselerin fıfl e 
lı kitap listeleri bir kaç guJl 
kadar tevzi edilecektir. ,. •. 
Bir muhasip iş arıyo~ 

'ficari muhasebe işlerinde beş sene!•~ 
nıuvaffakiyetli bir faaliyet devresi yaşayarı 
enç bir muhasip iş arıyor. . 
Dilsiz hanında Muhit nıecmuası vasıtasıle 

( C. L. ) rumuzuna müracaat edilebilir· 
Telefon. İstanbul: 4118~ 1 

~~~~~ ··~ ~ 1 ler nevi - :±>' 

P~-~!r~k~~R~~ğ:n~a~~,e~~~!:,' v~b~!~~~~~k~!J 
MAZOmNardMEYVA kTıUZV 

il 
L-==:~~~ck nafidir. lscanbuldıı,. fiatı (80) kuru~ 

• İyi bir muhasip aranıyor ~I 
1 İyi bir nıuhasip arayoruz. Mufassal .te((' 

1 cümeihal varakasiyle Galatada Bahtıf1

1 
Hanında Alaiyeli zadı..: l\ilahmut beye -~ 

Devlel nıal~aası ıuü~ürlü~ün~en 
200 Kilo Kalın İp . 1ı 
200 « Mücellit Tutkalı • 8,Jıi' 'r 
Y ..ıkarda gösterilen levazım ı:ıümunesine tevfikan pa;9 paı'. 

retile mi\bayaa olunacaktır. Talıp olanların 21 T. e-~~!~<:aa& 
-si günü saat 14 te teminat akçelerile Matbaa~ 

Deniz salınalına kODIİSJODUD~an : r ga~0 
Bir adet kamyon miınaka•ayi aleniye ile ihalesi 10- 11· 929 ~ S 

ııı 
saat 14 te . . ··baYaa5 1ı 

Müdafaai milliye vekaleti deniz kuvvetleri ıçın ~-u ve sa8~1ı 
!uzum görülen bir adet kamyon hizasında muharrer gu~rı ııer g a· 
ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenleO J{asıı11P 
vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve mukarrer saatta . 
şada deniz satınalına komisyonuna müracaatları. __... ,,d•ıı5o 

DOKTOR Kömürciyan Beyin ~sar• ı15 

1. ZZET KA" MiL Am~li tatbiki kaınb•r: nf!) 

Yeni \e .,ki belsoğuklu~u. t1n
razı cildiye \C frengi tcd:ı \'! ,.. ~ .. r 
Babçekıpı şekerci ilacı Be 
karşısındaki apartmanda 1 1 - dan 

Yem muhasebe usu "tjJ 
Yeni hesabı ticari l GO 
Ameli hesabı ticari l 1G 
Ameli usulü defteri Jt 
Amerika usulü . baneıerill 

(ı - l /2 it• kadar. 1 ikbal, Gayret kıtap ı!'I 

MESUL MUDUR: BURHANf.DP 


