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Harici politikanın 

ehemmiyeti ........ l lngilizler çok samimi intibalarl_a_m_e_m_le_k __ eti_m_i_z_d_e_n_a_y_r_ıl_d_ı l_a_ •• _ 
t Bir milletin, millet büyükleri 
karafnıdan formüle edilen bir ta 
!'tı mefkureleri vardır ki, hari

~1. ve~a dahili olsun devletin bü 
Un sıyaseti onların tahakkuk 
:ttiıilmesine matuftur. Bu iti-

Etıbba odası 

Odaya girmiyenler 
doktorluk 

yapamıyacaklar r 

Kazım Pş. Hz. dün gitti 
Meclis Reisi istas -
yonda hararetle teşyi _arıa dahill ve harici siyasetle

r,n hududunu, ve nerede başla
iıp, .nerede bittiklerini katiyetle 
Ss~ıt. etmek mümkün değildi,:. 
b'u ıkı siyaset daimi surette bır 
trlerinin üzerine kar§ılrklı tesir 

~aParlar. Ancak mevzuları ve 
lı nsurları birbirinden farklı olan 
~er Şey gıbi dahili ve harici si
h aset arasında da mahiyet ve e
~ 'tıırniyet itibarile bazı farklar 
oze Çarpabilir. 

,, Dahili siyaset devletle fertle
aİ~ karşılıklı münasebetlerine ta 
ti Ult ettiği için tamamen devle U: ~akimıyet ve otoritesi altın
le 1!lunan bır mevzudur. Dev
' t ıçınctc bir mefkure birliği te
biS CClilebilclib takdirde devletin 

1 ~ ,ı:•ıa<'Jaki aaliyeti çok muka-
:: ··~re maruz kalmadan cere 

._ erlebilir. Millet, arzularını 
i·ı~ .·iJ cclen bir Jııikumet iyi bir 
"<lrn~ı. k • 
'~ı · "•e {anızması . urı:naga ~u 
t -- oltır a dahılı sıyasetıne 

6• ~r1'n l• km bir vaziyete 
:;~rr Ş bul mur. Yalnız bu vazi
te tın emin ve devamlı bir suret 
har'eSsus eclebılmesi için evvela 
" ıc gaılclerin ortadan kalk
lııı~ı ve milletin hayat ve inkişa 
k<ı.1 a haricı tehditlere maruz 
fıır ~ası ihtimallerinin asgari 
~eli ereceye indirilmesi lazım 
le ~· Dahili emniyetin kuvvet
t;. ti;ık~ı için, harici emniyetin 

Uku ilk şarttır. 
H<llı • 

• 1 ~ı ~m~iyet meselesinin 
dir. ~I fe!{ O kadar basit değil 
J>ıe,k lt, tlevletın .beynelmilel 
il'. es1~~ ve l <ı mevkiln vücudc gel 

ı,. "en :Uı:til o.an unsurlar yal
a.:ı ıu c ··: re ve hakimiyetine 
, ' e ...,._, 1 1 . 
• ett ez. J.A:.V et enn teş-

- /.: . ,. 

-
Amiral I'leld Cenapları ı•e maiyeti erhlim Cilmhuriyet abidesini .•elHmıarke11 

Amiral Field Cenaplarının 
gazetemize mühim beyanatı 

~~~~~--~-~~--...... 
Diin sabah Ciimhuriyet Abidesine bir çelerık kondıı 

ve Filo diin akşam limanımızdan hareket etti 
Bir haftadan beri limanımızda bu

lwıan Amiral Field cenaplarının ku
mandaaı altındaki lnguı. filosu dün 
alı§aın parlak merasimle memlekeri
mlsden aynldı. 

Geçen hafta havanın mileait olma- • 
maaı dolay11ile tehir edilen "filo na
mına Taksim abidesine çelenk koy
ma,, merasimi dün aabah çok munta-
um ve aamimt surette yapılmıştır. 

Saat onu kırk geçe bu ziyaret iç.in 
tabsiı edilen lngili.z filoıuna menaup 

Dün idare hey'eti 
İnfihahatı yapıldı 

Yeni teşkil edilen Etıbba odasr i
dare meclisi dün ilk i~timaını akdet
miştir. 

edilmiştir. it·:::~~~·~ 
---~-

Büyük .ı\1illet Ateclisi 
ı Teşrinisanide 
açılacak mı ? 

E~, lc;tiıı;>ada Oda riy~setine Dr. Büyük Millet Mecliıi reiıi Kazinıı 
Tevfı><_ ~alım paşa, ':'mumı ~A!ıpliğe Pı., Hz:. dün Ankaraya avdet ebnit
Haseb.tı•~ hastanesı B_aş~ekimı Esa!: lerdir. Meclis reiıimizi tefyİ için ıe
muhasıphge Eman~t Sıhh_!ye mildilr.u )enler Haydarpata iıtaıyonunda bü
Neşet Osman. veznedarlıga müderrıa yük bir kalabalık tetkil ediyorlardı. 
Tevfik Rec~p beyler reyi hafi ile in- Maarif vekili Cemal Hüsnü bey, Fır
tıhap edılmışlcrclı.-. . . . . . ka müfetti~i Hakkı Şinasi pata ~<-

İdare m~chsı yarın ıkı.n~ı ıç~ım~ı~ı hrimizde bulunmakta olan meb'uslar, 
akte~ecekur. J.dare meclısı, . şımd.ılılı: Kolordu kumandanı Şükrü Naili pa
Sı~hıy• mudırıy!t.ınd" t• rık edılon şa, Vali vekili ve Şehremini Muhittin 
daırede _çalışacaktır. bey, cemiyeti belediye azaları, Gala- Mtrlls Reisimiz hartktf tdtrkr11 

Haysıyet dıvitıt d. ya~ırda topla- tasaray erkek ve kı:. muallim mek-ı 
narak sikayetlerle ır.eşgul olacaktır. tehi tal~beleri de vardı. Bir bölük ninin birinde mi, yoksa ikisind-. mi 

il i(.'!,, ;.n:..1zik,,, bir polıs ı:ı.üfre:ze~i açdacaiı henüz teıpit edilmit değil. 
resmi selamı ifaya gelmişleroi. dir. Bu mesele Kazım pata hazrctle-

Tevfik Salim f'1. Esat Bey 

odaya Doktor, diş tabibi ve dişçilerin 
kaytleri mecburi olup taahhüdatını 
yapmıyan1ar icrayı san'attın menne
dile.ektir. 

Divanı ali 
ı\tahmut ı\luhtar Paşa 

hakkındaki karar 

Kazım paşa hazretleri 12,45 te is- rinin Ankaraya va11l olduklarında 
tasyonu teşrif ettiler. Selam vaziye- halledilecektir. 
tinde bekleyen askerleri tefti, ettı- . • • .. 
ler ve teıyie gelenlerin ellerini birer T.eı.kila~ı. ea~11re kanunu Meclmn 
birer sıktılar ve mekteplilere iltifat tet~sanının ıp~daaında açı!~a'1nı 
ettiler. Meclis reisimiz kendisini le· amırdır. Halbukı bu sene tqrınısaru· 
fyİ eden ırazetecilere cİecliJer ki: nin biri cuJlll' gününe tesadüf etmek 

- Meclis teşrinisani ba~m- tedir: Cu?".' aün~. reomen. tatil gün11 
d J k • . - . olduau ırıbı t.,.kilatı esa11ye kanun· 

a açı aca . Onun ıçın gıdıyo- daki ..,...,,ha• kat'idir. Bu kanun ah-
rum. 

ı.'unmıı hi< bir kanunla tadil edil-
Tren tam aaat o• üçte kalktı ve · kabil ı d - M 

v~ ha tl · ka al meaı oma ı.ırına nazaran ec-
~zım pafll zre en, muzı ve - Jj • b' • d im 1 • 1 
1a, sedaları araaında halki selamla- ıın ayın ınn e açı ası azımge -
varak uzaklqtr. ' mektedir. Mamali Mecliı reisinin An 

MECLiSiN AÇILMASI koray• muvaaaletinılen eve! kit'i bir 
Büyük Millet Meclisinin teıriniaa· ıey söylemek kabil defildir. ·-.... -------·----·--···-... -·----···--··· 

silahendaz müfrezelerile müzika takı- ne zan1an? l 
mı Dolmabahçe Oümüşsuyu yolunu 

ıakıhen Taksime gelerek abidenin Be Divanı aıı heyeti, Mahmut Muhtar 
yoğlu tarafına bakan cephesi önünde pa;a ve Seyrisefain araSJndakl lhti-

Biraz sonra amiralın maıyeti erkan 

tak v 1 e-,, }'et iç,,ind_e alma
t. ın Z'i yininde diğerle
!- İl' ele a; ok iradeleri lahik o
l• ,,

1
r E enya birbirlerine 

ı~rl e hQ•t-ı clusman emeller pe
~as c ko ~ h muhtelif iradeler 
ı ar7<1a l! ili mevcudiyet ve in 

'lıı1 e arı aya uğramaksızın te
'll.;hi tme.k harici siyasete düşen 

vaziyet almışlardı. !afatın halli için Scyrisefain dosyala· 

ve zabıtanıda gelmiş bulunuyor1ardı. rının tetkikine J_üzum göstermiş \'C 

Kesif bir halk kitlesi merasimi se- A~tullah,. M~cdı, S~ffet B. ler~.en 

111 hır vazifedir. 
liaıi • 

:1Jç Şij cı P.olıtikanın ilk hedefi, 
cı eııı P~esız, devletin beynelmi 
~Yet nı Yetini tesis etmektir.Em 
tle h llıeselesi yalnız sil!hlanma 
degiı~1.1edilen basit bir mesele 
tlevıeı:r- Eğer böyle olsaydı, 
~ı etra.rer halen emniyet mesele
tııa.ııa.r~nda o kadar gürültü yap 
~ul>vet 1

• !{ vvet üstünde dalma 
l! vardır. 

.\, OgUıı. 
,_ lflard Yoksa bile yarın olabilir. 
""ıı.· aıı. ~. 
~, 1>lere h• rı mutlak bir surette 
IJa~.l'•t hı.o •kı~ olan İngiltere bile, 
'·~ bı;•tclc bhakınıiytti kendi tlınden 
1111&.nı .. ır kudrette bir devletin 

'd •e ,
0 
gor~uşt~r Bütün mevcudi 

•ıı. lıı. .~ketı, donanmasına istinat 
ı.,,tliY•ngı tere için filosunu müte
~ıı:•y ot kuvvetlendirmekten tabii 
ı. ıcn ~ınaz. Fakat kendisinden 

• ~~tın ~~· daha enerjik bir devlet-
11, 1Yen d ddet rakabet te o filoyu 
ı~/ııe au~~rla~r. kansız bırakabi
C!ı~ oıu Pcrıaı aşkına yapıldığı 
~•ııa'aay~·~ bUtün tahdidi teslihat 
~4. ny8 t" arının en birinci saiki 
ı~' Yen; "'Paratorluğunun eınniye
~ı,'bbu,il~~·lara istinat ettirmek s· en başka bir şey değil-
i 'h. 
•.;, •ı tedb · 
' 'd•bild' •~lerle harici emniyet 
'•ıt "ıiltered~~ı takdirde, milleti da
llı; buluna ıt ve. gergin bir vazi
~· te~~ enerjisini dahili inki
'>i~ ~Olay 

1 
ııahasına tevcih etmek 

~d ~ •ı •e 
0 ~r. İngiltere'nin itaiz 

lii>~ ~kn.,, re ah vadeden MakDo
'i>ıııı~ dikka~t makaı:nına geçince en 
'ıı iJ} oı.,,....; 111 harıci politikaya çe· 
1o,lıı lııı.ada 8 haklıdır. İngiliz filol 
~11~1·. li:f 300 İngiliz lira11 yi-~ 
.,ıı_-.. ve •r .Amerika ile ebedr bir 
~I b 'lhde ~·~~k tesis edebilirse,I 
~:"'ııı::. ııarad a ınaların iatihHik et 

ı.ı,;"11 oıa!n hayı; tasarruf etmek 
~bııd~ da bet~ır. O va kıt işsizlik l 
1 ıı., •. 1.la1ı:o 1 bır ~ar.e bulunması 
'1-- t•ç•biırn onald ıçtımai progra· ..... ıı . •k .. 
:~ı .ık ba•ı ıçın siyad prog-
~h. tı ai"a • aın'itır. 

'IJ...''11! r Set p 
'l;'llet.' daha fa rogr~mının tatbikı 

1~ ''"akı, ;ıa b,.. meharet ve 
~ od, Yet haıı· ud eder. Tabii mu-
lı te net· 
~ ·~ te YUk • eaır ve faydası 

dt hlnıt ,.;ek ve feyizli olur. 
~ıı.,1bize, illi]) ~~Donald değil, ta
'~ oı,iu-hUyuı, e d~re en büyük hiz-

ııı,ltt &unu b' Plomatların yap-
•dir. •r çok misallerle öğ-

ZE]{/ MESUT j 

yretmek için abide etraf ve civarında muteşekkıl bır heyetı İstanbula gon-
1 J d "•/ L L d hf dermişti. Heyetin tetkikata başladı-top anmış ar ı. ...., enn non u an sonra.. ğ b'ld' · t'k H b ld - . a 
Abide meydanında tegkil edikn - - - , . .. . .. 1 . .. .. ı~ı ı ırmış ı . a. er a ıgımu 

b" "k b' r k d .1 . t' cenapları otomobılle geldı. Mu§llıu· raretlı husnu kabulden levkala- gore heyet, defterlerı ve dosyaları 
uyhu f ır Pd~lıs kort ohnuümı eü ın_ ı~~m nıleyh, iki sal halinde abidenin kar- de memnun ve mütehassisim tetkik etmektedir. Heyet dün de tet-

mu a aza e ı ere e ac n onune k" 1 ı n k• - · · · · · 
geçilimekteydl. Oradan muvakkaten şısınt\ mev 

1 ~amı?a:ı~::n':,nr:r G:n Filo zabitan ve elradımıza Is- kiklerın~ d~v~m e:,m~ştıri,·~tk.ıkatı~ 
tramvay mUnakaııtı inkitaa uğramıı v~ z.a. r anh ınkı si~ h':"zasında ihtiramkar- tanbulda gösterilen misalirper- perşelmd. g n ne a ar ı e11 mu 

zımızın ey e ı ı teme ır .. 
tı. F'I ihmand 1ı- 'f d bir vaziyette durdu. Bunu müteakip verlik pek kıymetlidir ve bizde --------

'onun m ar gını 1 
• e en iki İngiliz b.ı\ahdy~li çele~gi ~bideye minnetdarlık hisleri tevlit et- \'e l1 j bt.itçe 

götürdüler. mır_•1 ~el nap a~ı u ,•ıra: miştir. Ehaliden görüştüğü-
da yavaş yavaı ı en eyere çe engı .. l . 'b 
takip ediyordu. muz zevat ta unutu ~az ıntı a- V il k 

MaYr/j vekili Cemal HOsnO Bıy TOrk ocatı resim salonunda 

Tiirk ocağıncla bir çay 
GAZiNiN ()NÜNDE. l~r bırakmı~lardır. B~.ze. samimi erg ere zam yo 
1 k h ıı.m ,ıddetli a11tı,ıarı a· b11 alaka gosteren hukumet er- . . Dün Türk ocağında Maarif ve Adliye rası~~:~bid:ye vazedildikten sonra kanma ve diğer zevata çok mii- ANKARA, 20 - Yem bütçeler 

Amiral ile mayetleri selam vaziyeti teşekkiriz. Ankarayı ziyaret ha- ".ek!letlerden Pe~şembeye kadar ~a- vekilleri şeref İne bir çay verildi 
aldılar. t11alarım sonderece kıymetli lıy~ye verılecekbtır. Geçe
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- Tllrk Ocağında dün saat 17 de Maa Cemal Hüsnü Bey herkese iltifat 

D h 1 İ T .. 'k I' h çesıne nazaran u sene ' ' - . . . 1 . f b' d k k D tlil 
er a nügı ız ;:ıu;ı dası se am a- ve derindir. Reisicümhur H z., ralık fazla masraf vardır. rıf ve .ı\fdbye v.elk~ e~ı ıere ıne ır e ere Jonu~kmu9turdil. . a_ve. ere ç•y 

vasını terenn me aş a 
1
• Baş k ·ı p H e y k ·ı b . f&}' zıya etı verı mıştır. ve pasta ar ı ram e mı~tır. 

Beş dakika kadar devam ed~n bu ve ı ş. z. v .e ~ •. e~- Bu pa~anın ı,ıoo,ooo !ırası dUyu- Aıiliye Vekili Mahı11u: Eııa· Bey RESiM SERGiSiNDE 
güzel müsiki esnasında merasımde /er tarafından kabul edıldıgım 1- nu umumıyeye, 100,000 lirası Anka- bir az rahatsız olduğundan zıyafette ç · f tind c 

1 
Hils 

· · · · · 'k · kSI · ay zıya e en sonra ema bulunan_ zevat selam vaziyetini muha çın kendimi bahtiyar addediyo- ranın teşcırı ıçm 1 tısat .ve etine, bulunamamış ve Ocak hey'eti idare- nü Bey Ocakta açılan "Genç ressam 
faza ettiler. rum 60,000 !ırası malıye teıkilatına, 80, sir.e gönderdiği kartında bu samimi 1 .. ., . . t' V kil B 

B d · al J ·.. • • • 000 lirası dahiliyenin yeniden teşkil . : - d 
1 

ar ~ergısı nı gezmış ır. e <'Y 
un an sonra amır cenap arı Turkıyenin yem merkezinın -. .. I" ah' 1 ıçtımada bulunamıyacagından o ayı sergı hakkında genç ressamlardan • . t' b't 1 ek abi edecegı tam teşekkul u n ıye ere, k .. · Jd - bild' · t' . m ıye ı za ı anı yanına ge er - b" ük . k' f .. //'ki . . . . . 120 00 r ç~ muteessır o ugı:.nu ırmı~ ır. ızahat almış ve memnun olmuştı:• 

deyi bir defa daha selamladı. uy ın ışa ve guze 1 erım 190,000 !ırası harıcıyeye • O ~- Maarif Vekili Cemal Hüsnü Bey c ı H" il B 
8 

d o 
Çelenk.. Halk şiddetli alkışlarla tezalıiı.rat- hayretle gördüm. Bunun intiba- rası Jandarma harcırahına tahsıı edı- ocak umumi katibi Fethi bey ve ida- ktema 

1
usn t ezy· •faatt 1 k e : 

' ı b' · / d · h f Iecektir ca an ayrı mış ır. ıya e ço samı-Hariciye vekaleti protokol subesi bat ta_ bu~und~. Bu suret _e ıten merası- arını aıma mu a aza edece- · re hey'eti tarafından karşılanmııtır mi olmuştur . 
katibi Bedri Tahir, askeri mihman- ~ı ll)iıt.eakıp memnunıyetle avdet e- ğim. Riyaseticumhur 314,774 küsur, Çay ziyafetinde C. H. Fırkası Mil- l 
dar deniz mektepler kumandanı ka- dılmıttır. Bilhassa Türkiyeyi ziyaret Divanı Muhasebat 584,000 küıur, fettişl Hakkı Şinaaı Pata, Maarif E- VEK L ~İ~:~i~MBEYB 
ymakam Ziya, Merkez kumandanlı- ŞEHiRDE CEVELAN fırsat dan j t'lade ederek Tü , Başvekalet 876,000 küsür, Şurayı mini Behçet bey, Doktor Kadri Ra-
&ından yllzbası Naci, Beyoğlu beledi- Amiral cenapları sonra şehirde bir ın 5 1 

. . . rx Devlet 229,000 İstatistik b!ldiriyeti şit Paşa, Akil Muhtar Bey kız lisesi Maarif vekili Cemal Hüsnü bey 
ye müdürü Kadri ve polis beşinci şu- cevelan yapmış ve Queen Elizabeth e don_anması zabıtanı_ıle esk;den umumiyesi 75,000 kilsür, Diyanet iş- müdürü Nakiye Hanım. Maarif mü- cumarteai günü Sanayi ku: ve erkel< 
be müdürü Kenan beyler ile İngiliz avdet etmiştir. Merasimi ecnebi ga- berı mevcut do.~tlugu tecdıt ve lcri 1,667,000 küsur, Maliye vekaleti messili Cevdet Kerim ve Galatasaray muallim mekteplerini ziyaret etmişti. 
sefaret erkanı merasime gelmişlerdi. zetecileri de takip etmiş ve filme alın teyit etmekle çok mes'ut ve 15,042,000, Düyunu umumiye 32,182, müdürü Fethi beyler ve diğer bir çok Dün de müzeleri tetkik etmiştir. 

A?i~enin merdiveni halılarla süs- mışur. mahzuz olduk. Ankara ve h- 000. Gümrükler 4,450,00~, Tapu ve_ kadın, erkek mümtaz zevat, gazete- Vekil be_Yin perşemb_e gilnil Anka-
lenmıştı. AMiRALiN BEY AN ATI tanb ld rı/rrken d d _ Kadastro 3,347,000 Dahilıye vekfiletı tiler bulunmuştur. raya avdetı muhtemeldır. 

A. 1 ı Q u an ay uy u 4 081 000 Posta ve telgraf s 970 000 1111u11111ıııııuıııııııuııııı11111111 ıııı•, •••••11111111111· ı • tı•n.......,,.uııu•••uııonuwu.~ ... uı.ı.uuuuıııuııııı.,. ÇELENK NASILDI? ımra cenap arı dün ueen Eliza- ğ h' - k • • • • • • H 
- beth te kendilerini ziyaret eden gaze- um uz ıs~ıyat ve ıymetta! Emniyeti umumiye 4,529,000, jandar Fevzi Paşa z 

. Bayragınıızı hatırl~t~n ~I ve beyaz tecileri büyük bir nezaketle kabul e- hatıralar, bıze sık sık gelmek ma 8,555, 000. iskan ve mübadele • 
çıçeklerle vucude getırilmış olan ve .. k' · · · · - y / b .. ı 1 460 000 H · · k'I t' 3 880000 F · H d" t 13 üz . d "Q Eli beth derek Tur ıyeyı zıyaret ıntıbaları hak arzusu verıyor. a nız oy e . . ... ~r~cıye ve a ~ ı ! evzı paşa z. un saa 
b e1rm eb. ukeebn. zla k b"'d Y~"~~ kında atideki beyanatta bulunmuş- resmi bir ziyaret mahiyetinde matbuat mudırıy~tı ıımumıyesı4 4~000 te, Kınalıada vapuru ile Yalo-'ı 

u unan uyu ır çe en a ı enın o- t ... . ,.. sıhhat ve ıçtımaı muavenet vekaletı 
nüne getirilmişti. ur: .. . .. .. ... degıl, hususı surette. _g~!mek- 4.4oo,ooo. adliye vekaleti 7, 252 ,000, vaya gitmiştir. Fevzi paşa Hz., 

Tam saat on birde Amiral Field - Turkıyede gordugum ha- ten de memnun olacagız. maarif vekaleti 8.100,000, nafia vek§ nin bugün gelmeleri mühtcmel-

Amiral Field Cenapları maiqetl erhiJ.m ara~ınrilı 

Matbuat mümessilleri gerek gemi- leti 33.750.000 iktisat vekaleti 8.351, dir. 
ye geldikleri zaman ve gerekse mü- 000, limanlar 297 .000, milli müdafaa 
farakat ederken kendilerine resmi vekaleti kara bütçesi 56,000,000. H"
selam ifa edilmiştir. va bütçesi 1,215,000, İmalatı harbiye 

Dün Qüeen Elizabeth'te veda mü- 4,842,000, Harita 681,000, yekunu 
nasebetile bir çay ziyafeti tertip edil- umumi 222,058,483 liradır. Varidat 
miştir. bütçesi de 222,500.000 liraya baliğ 

FiLO HAREKET ETTi olmaktadır. Bu sene varidat ve tahsi
İngiliz filosu dün akşam saat on Jat çok iyidir. Vergilere hiç bir zam 

yedide akdenize hareket etmiş ve yapılıruyacağı anlaşılmaktadır. 
parlak merasimle teşyi edilmiştir. 
Donanmamızla Selimiye•den ve İn

giliz filosundan toplar atılmak sıırc
tile mütc-kibilen resmi selam icra e· 
dilmiştir. 

İngiliz filosu Korfo adası sularında 
yarışlar tertip edecek ve teşrinisani 
iptidasında Malta 'ya avdet edecektir. 
yarışlar tertip edecek ve teşrini ipti· 
dasında Malta'ya avdet e~ecektir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

ı -"1ahallc aralarında 
2· Son ha~l'rlcr 

3 Uncu aahifemlzde: 
ı- Mahkeme lnıitıalırı 
i- F.konoml 

4 oncO aahllomlzde: 
MEHMET ALI B. GiTTi ı- Han rıporw 

Oç gün evel şehrimize gelen De- ~= rı~~·:yc 
niz müsteşarı Mehmet Ali B. dün şeh 4 -Roman: Aık ıüoeıl 
rımizden Ankaraya avdet etmiştir. , ______ ...;.. _______ , 

Limanda sis 
DUn sabah da vapurlar 

lfllyemedl 
Oç gilndenberi sabahlan de~am e

den kesif sis, dün sabah da lımanı
mızr iştill eder<k deniz, seyrilaefer• 
ltrini inkıtaa uğratmı§tır. Sıs cvcl
ki gece yarısı başlamış ve ancak sa
bah saat 9 da dağılabilmiftir. Bu ylb 
den sevahili mütecavire vapurları sa
bah seferlerini yapamamıştır. 

Sis, sabaltları, köprünün açılma va
kitlerinde pek kesil olduğu için tü
ccar gemileri Halice girememişlerdir. 
Vapurların işlerinden kaldığııu gü
ren Ticareti bahriye müdüriyeti. Şe
hremanetinc mllracaat ederek, eğer 
bu sabah gene sis olursa. köprünün 
zevalde açılmasını istemiştir. 

Kıymetli bir intiba.· Başvnal lsnırt 
Pş. Hz. Ankara at yarışlarıntla 

FIRKANIN BALOSU 
Haber aldığırruza göre 16 tcşriııı

sanide Cumhuriyet Halk fırkası ta
rafından bir balo verilecektir • 
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! .. M.2!!!!!!~.~~.2!!!f.JP..~.~.:.:~ ••• 5 l lr HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
ÇepçevreAyasofya .. ı \..'-·-----------

... __ ,......,_...,_ ... _ _ ......... "'- _.,,, .... iiı&ımır 

Fran11ada 

Yanardağ 

Atina mektubu 

Muhalifler 
Almangada 

Tamirat bankası 
Bu sene Ankarada mulıteşenı bir 

balo verilecektir 
A )rasof)Ta camısın1n içi dışı 

ayrı birer alen1dir 
Tramva~ durak yerinden A-ıgeçerken bayağı ürküntü içinde Pele dağında gene Hep birden isti- ~~şkilatheyeti m_ esa- ANKARA, 20 (Telefonı:) ~~:'sene Ankarada curnhf~~~~'. 

dliye sarayına kadar yolunuz1 kalıyor. Bende bu tesiri uyan- indifa oldu f d ki d d C h · H Ik u"" 
iki sıralı ağaçlarla süslü genişı dıran duvarlardaki şeytan ve i- a e ece er... ısıne evam e ıyor balosıı Ankara palasta_ verilecektir. um u~yet_ . a davet 
b• b ı 'dan Eg"er bu fn"t ·ınl · ld A a ı a 1 merke"ı tarafından venlecek olan bu baloya bın kişı kadEsar ,..; d· 
ır u var geçer. resı en o u. Y so.y - Port de Frans, 19 (A.A) _ Mon· · y · "' •· 

mevsimde ve rüzgarlı bir hava- nın her tarafını gezip tetkik et-, pelc dağında üçüncü bir indifa ol· ATİNA, 18. (Milliyet) - Muba- BADEN A edilecek ve para alınmayacaktır. Şehremanetı em ve arasıt 
da iseniz yolun daima kenarını mele için anladım ki böyle bir muş 00 dakik;. devam etmiştir. !ndi lif firka ile Vcn'zelos arasındaki va- Beynelmilel B~EN·ıe:~tA he~'cti hirde Halk için balo yerleri hazırlamaktadır. Burala~da ~ere~ 
takip etrr:elisiniz. Çünkü yum- saatlik bir zaman kafi değil. A· 

1 
fa esnasında gürültü!_er i~i~il~.iş -~e ziyetten. b~dan evel!D ~ktubum~ banbnm ni•amn\ımnine derccdile- yenecek ve içilecektir. Millet 14eclisi bclıçesi de tezyın alı· 

ruk bürliklüğündeki at kesta- ynı dehlizlerden şu şızan sütun-1 beyaz dumanlar çıktıgı gorülmuştur: ~ _M_uhalif _firkaıım reı- celc bazı tekliflerin madde fCl<linde halka açık bulundurulacaktır. Muhtelif yerlerde muzıkalar ç 
l · · h" şak ktu A l d k · di - · Vali Pre9Ör Senpiyer ve Vornruı sı 0~ ~~ile Venıze_!ooı ara~- lıaleme a!mmasma M. Şalıt'ı memur nacaktır. ·ci 

ne erının ıç ası yo r. - ar arasın an geçere gır gım ._,, . . • tahli . . tm·._ da bir miililit vukubuldu"u bildiri!- . . K . L- • _ .dar ~ tları "bi 1 ka d d mevımennm yeıwıı emre 1~ • • • • " - etmiftir. omıte -nranm ı e me- Aynı" akşam Ankara palasta Hariciye vekileti erkanına ..,_ 
deta doluya tutulmuş gı o ur- pr an rşan çıktını ve mu- ımt_tı- çattt_:_VemzOneloıı ~~tı clisi reisinin fazla ulahiyetlere mi-
swıuz. Bir zamanlar bu ağaçlık vakkithanede saatimi ayar et- tir. FRANSA . tTALYA n~cesaz ---;~· an ıçın mu- lilı: olauğmı teyit etmiJ ve idare ıne- ye vekili tarafından bir ziyafet verilecektir. 

yo~ böyle genişlemiş değildi. tikten yalı~ ay~nnı -~~~~k- MUZAKERESİ . :::!to~~~~ ~ !:~·~ clisi _azamıdan ı:n!lı"•kkep bir İ§l~~ Moskova telsizinin konseri . . ue 
İkı tarafında çayhaneler vardı:. tan sonra agrr agrr yurudum. Paris, 19 (A.A) - Fransa ıle ftal ve ihtimili kalmallll§ gıbidir. Venize- komisyonu teşlı:iline karar vcrmış~. Moskova, 18, (A.A) - Ecnebi memleketler hars cerı»:yetıgii· 
Meydan açıldıktan sonra bun- Camiye biti~ik kubbeli bir kaç 1 ya arasındaki mü_kalcmele_rden bah- los her halde Çaldarise bir çok vait- Banka her ay pilanço neşttdecektir. Moskova Telsiz merkezi Türk - Sovyet mukareneti şeref.~e b·ır 

~ F ı t ı Gelecek içtima salı günü yapılacak- ııı 
lar Ayasofya camisinin avlusu- bina vardır. Bunlar padişah me- seden T'.'n _gar:tesı ransa .' e .. ~'.' ya- !erde bulunmuş olauktir. Fakat Çal· trr. yük Millet Meclisinin açılacağı iki Teşrinisani ak~ı ıç pı· 
na hicret ettiler. Ayasofya av- zarlarıdır: Üçüncü Mıırat, İkin-! nm aynı zihniyet ve ay~ı duş~nc7 daris bu gibi vaitlcre kapılmam~. radyo müsameresi tertip etmiştir. 1481 tulü mevç üzennde ~ir-

. • . . S . . Ü .. .. M !erle temas basıl etmelerınde hıç bır Muhalif firkanm nolı:tai nazarında MILLlClLERİN TAHRiKATI · T .. rk r 
!usu... Buı:ası. ıç ıçe bır ka:ç cı eli~, çuncu ehmet ve fena cihet bulunamiyacağını yazdık· israr etmiştir. Muhalifler Vcnizclos lacak olan bu neşriyat programında münhasıran yem U dan 
m~halle teşkil eder. Evet, bır sonra bır çok şehzadeler bura- tan sonra İtalyanın Fransada ancak hükümetinin yeniden mevki verdiği BERLİN, 19. A. A. _ Başvekil !erinin eserleri, Anadolu halk türküleri, Türk bestekarların 

da metfundıırlar. Birinci Mus- iyi bir surette karşılanabilecek ~- ceneral Gonatas gibi adamların Ve- M. Müller ile M. Kürtiüs nasyonalis- Cemal Refik Beyin parçalan ve bazı şarkıları mevcuttUf• 
tafa ile meşhur meczup İbra- 1 zcl bir teşebbüste_ bulunmuş oldugu- nizelos tarafından terkedilmesini is- tlerin arayı wnwniyeye müracaat te- ııid•~ 
him de vaktile vaftiz yeri olan nu kaydetmektedır. tiyorlar. Fakat başvekil buna muva· klifi ~lcyhinde birer nutuk irad etıni Bir şakavet hadisesi ı•onr_a tetkik komisyon~uo Y~ c011 

dar bir d hl" · · ıaraf d MEBUS YARAL fabt edecek gıl>i görünmüyor. Diğer şlerdir. tetkikata devam edcccgı ta!ııD 
e ~n _ ıç ın a ya- . ıf,- . taraftan Gonatas ise başvekilin işini FRANKFORT, 19. A. A. - Mü- mektedir. 

tıy~rlar. C~ b~vara mu- Par_ıs, !9 (A.A) ~,. ı:v!Y ";'•~= kolaylaştırmak için hiç bir harekette ~! milliciler tarafından yapılan bir Şakiler bir gazete fotograf- * * * 
vazı duvarı, otedenberi arzuhal-

1 
h_uı bır §ahıs Ren ?azısının Y bulunmuş değildir. Bu hareket olsa ıçtımam sonunda bir arbede çıkmr.;- .. .. .. ANKARADA BACÇlLl1' ;.ıı·· 

cilerin mekanıdır. Sandığını o- sın~ karşı protc ~a ~1~.n k 
1
mak olsa ~ekilmek hareketi olabilirdi. Ha- trr. Zabıta 67 kişiyi tevkif etmiş ve cısını da oldurdulcr ANKARA, 20 (Telefonla~ -;ııt'e~ 

muzlayan erken·'.en yerini tu-ı •dile mebua · Dümain 1 ve ver- lbc·'d Go'l<ltas Venizelos hükilmetin- bir çok lı:imselerin ııilihLuım almıştır. kara ve civari bağlarını tetkik fi-
tar. Bu çalışkan adamlar, yenil le yaralamış · den istifa etmek fi.krinde değ.ildir. İZMİR, 19. - Dün Dikiliden Bcr üzre buraya gelen Erenköy asııı• ,ı· 
harfi . k buk ..• . l ı DEV TLER1N D NİZ Şu halde muhalıflerle Venızelos a· YENİDEN TEVKIFAT gamaya giden bir kamyon şehre ya- danlı<n müdiri tetkikatına dc•aıt'j·"~-

en ço ça ogrenmış er- ! ı d ki . "k . "k . . . eo· ..ı.. :.""' . • . . • . T CARET rasın a gergınlı gıtti çe artıyor HOECHSTEADT, 20. A. A. - , rım saat kala bir mahalde beş kışı· mektcdir. Ayni sene zarirn""'. i ı;ı· 
Aynsofya ... d":. Hatta bır tanesı. şımdı da-ı Pari g (A.A) - 1 9 &en~inin ?~mcktir · İki; tı1;rafm ara_sını ~utmak Zabıta altml§ sosyalisti memnu silah den mürekkep maskeli e~kıya çetesi- bulda aşdı Amerika çubukla'' •Y1 \# 

. . ktilo kullanıyo~. Adliye sar:ıyı- ürüne· üç ayı zarfınd denize ındı- ı~ın- her han~ı bır __ t°.şe_bbus akım kal- taşıdıklarmdan dolayı tevkif etmiştir. nin hücumuna maruz kalmıştır. Tık- kılmak şartile burada çok: g~ 
kaç mahalle ... Camının parnıa- run karşrsındakı kaldırun koşe- rile icaret gemile in istiap ha-

1 
ma~a mahkum gorunuyor. ~u halde hm tıklım dolu olan kamyon boşaltı· yümüştür. Ankara civarında ı;ı:· 

klıklı duv~a açılmış~~.~- si ise simitçi ve boğaçacılarm ci ·ri şunlardır: gilterede 369 rı etıce ?• ola~Iı:tır .• ' Venız~los u_n YENİ HARP GEMiSi larak yolcuların hepsi soyulmuştur. Kalaba köy civarındaki tra<',ılll ıJl"'i' 
pısından gınlınce kendinızı bır karargfilııdır. Sola kıvrrı A ·a-J b. 1-4S tonilato, F emenkte 74 bın d~ha '."yade_ '!'tızam u~ul tahtında ış BERLİN, 20. A. A. - Versaille Y_olcular arasında bulı:nan gazet~ cılığa çok müşait olduğu anl•\ı;ttJ 

. 1 d d , ·1 d hrin f .. . E ~ } . tonilato Alm yada SO bin 64, gorebılmek ıçın Çaldarıse bır mektup mııahedenamesinin inşasına mÜ•?a· f?tografçısı Hakkı bey bır aralık sı: tır. Şimdiye kadar yapıl;,ıı ıet!Cı·r ~·"' 
camı av usun a egı e şe so yanın oteki ce hesıru takı- . . F da ıs yazarakkendisini müzakereye davet e de ett· • . h 1.f kr .. 1 . !ahına davranarak eşkıyadan Ahmedi Ankaranm ""rapçıliğa sal!h b :.ı~ 
kalaba! k b" r meydanında sarur b b d ba Amcrıkada S6 bı,ıı ısı. ransa C ı ıgı a ı uvazor erın sonun· ı ··ıd·· d .. b" . . . '·-·· B L-ı· .- rıı'"' ·' ı ı. - e. n . eş on a ım tınca ş bm" sos tonilatokık iki .. cmi, İtalya- deceği söyleniyor. Bu mektupta , a cus 1 Le. · - v·lh ImsL-< li o ur u ınsım yara~tır. u ""1 üzümü rok müsait neticeler.,. ti ır 

E 1 k h h ı d b leml k .. d u o an ıpzıg, ı e ""'en - .. d" . k !il ka ' n•' 
sınız. vve a a ve ane er en ır a e arşılaş z. Yag- _ da 9 bin 654 toııilatoluk dört .. emi. arisin evelki kararından vaz geçe- ma da d . . d .. 1 . t. goren ıger mas e er myonu ate- Tetkikat neticesinde diğer ~ır 

. .. k . k nın enıze ın ırı mış ır. t tm !ar f.. .. l la f lı: 1ır .... 
yüksek sesle davetler başlar. da kızaran balık kokulan ara- l l İ re parlcmento fealiyetine iştıra et· ıe u uş • ŞO oru yara amış r <>- zümlerin de ne derec.:y a ~· 

B.r 1 B · d b" k d BAŞVEK L Y mesi talep edilecektir. Bundan mak- J.EHISTANLA MOZAKERE ı t~ğrafçı Hakkı beyi de öldürmüşler- vaffak olacakları anlaşılmıs olaca 
- uyursun ar eyım. • . sm a ır ço a amlarm vakrth R1 A B" . .1. t ç ld · · t ·ı tt"" - h ı· f'r dır . * * * B · b · . · .. .. PA syo. A. . - ır mgı ız sa a arısın emsı c ıgı e a ı ı -
- eyım_ uyrun. · · • vakıtsrz ~ske~le.~e~e .. çokup ye- gazctesüıın mabafu mahsusla n~ret kasının parlementoda mutıaka h~zır BERLİN, 20. ~ :A. -Al~anyanın Jandarmalar mask~lil~rden Şabaru I(.ı,.-Vt 1 
Sonra sa~~a:'- s~ldan. mek yediklerı gorülıır. Hemen tiği-lraber hilafm, olarak M. Briand bulun~sım. temin c~ektir. ~enız•· Varşova ?rta ~çısı M. Ulr~, ~amı· ~dı. Eşkıyad_an üçil kaçmıştır. lZMIRDE HAZIRLI.. hari)~.1 
- Şekerlı ıki, agır olacak... oracıkta Ayasofya dış du~arrn- Sihhi van-ti çok iyı.dir. los hükumetine muhalif olan fırka ya cber Lehistan ile mahdut bır tıcaret Takibat devam ediyor. İZMİR, ı9. A. A. - curnsiro' ıı 

-·, - d uah d · kti h kkı d -- k bayramında yapılacak ıncra 
- Şekeri az bir ••• Zarif ola- da büyüc.ek bir ayak ve karşı- _...K ŞAT RESMi lnız bu ehali fırkasından ibaret •· m e esı a a n a muza erat- * * * 

cak... 1ıklı iki taş dır B -- .. , ğildir . Mesela müttehit cümhiiriyet- ta bulunmak üzre Berline gelmiştir. hazırlıklara başlanmıştır._... 
. . var.. · . urası. mu. PAR1S, 20. A .A. - Guzel sana- çiler ile terakkiperverler de solcena- BiR MOSAMERE 'dtl 

Az daha ılerlersenız karşım- salla taşıdır; Ölülenn tezkiyesı tlar müstqa~ ~-. ~cois Pon~c! hi teşkil ediyorlar. Çaldaris firkasının Romangada ANKARA, 20 (Telefonla) -8ov· Galatasaray 
za scc. cad_ e, şırm_alı, eı_ havluları, r )- Carteaux abıdesımn küşat resmını ötedcnberi bealediüi bir fikir vardır. . em! keti L-- • • h p _ .. yet ecnebı m e er ....... ceıruye- yenı"den ı·ntı 8 
tespıh, cıgara agızlıgı kart pos- yapmn<trr. Buna göre Çaldaris ile arkadaslan LEHlSTANLA MÜZAKERE · i ... --. ed . 1 tı, Moskova telsiz merkezi vasıtasilc . . IJedeOr 
tal gibi şeyler satan adamlara ALMANYA iLE MÜZAKERE temamile meb"uslufrtan istifa erek BÜKREŞ, ı 9 . A. A. _ Lehistan Türk . Sovyet dostluğu şerefine T. Galatasaray Terbıyeı 
rasgelirsiniz. Bunlar her hancri PARİS 20 .A .A. _ Sar havzası bu suretle parlemento hayatından çe h . . M z 1 ki • 1 b" ih B. M. M. nin kôi=t tarihi olan 2 tc•- lıliibü kongre riyase. ti_nd~,. te ,,v· , .,. . . kil • . . . 1 B . . . ancı) e nazın . a es ag e ı • ...,... • I G C •• ~ 
bir seyyah kafilesi göründü mü hakkında Fransa ıle Almanya arasın mcgı ıst!;r_or ar-, un~n ne!;'ce_sı o- tiınalc göre bazi iktısadi mes'elel er rinisani akşamı büyük bir radyo mü- eçen uma gu.ı.; rıya. S• 
h tr f lırlar Ş -'·-- da tcşrinicvelin 28 inde Pariste mü- !arak meclısı meb usanın dagldılma· hakla da - k tt b lunmak ·· sa-01eresi tertip etmiştir. hap edilınit ola., Ne=dett,:::.,d•" ıd 

emen e a mı a . auu ıla- zakerata ba•lanacaktlr sından başka çare kalmıyacaktir. Me n . ~uzlin~ cr2a4 ad Bu"kr u- N 1481 r · .. . Beyefendi iıtifa e~ ol u.,- , . 
nın önü güna n her saatinde ka- ' · clis dağılıilca yeni intihabat yapd- zire ktirteJrınıcvc e u eşe ge- eşlanyktıraı turu mcvç uzcnnc l tihabın tecdic!i lazım ııe!mekt•.-~ı' 
lab:ılıktır. mak zarureti hasıl olacaktır ki muha- ece · yapı ca · 25 Teırinievel 1929 Cuma~~ ,, 

Rasgada Proğram cemiyetin radyo istasy<>- at 14,30 da ldüp binııımd1. ıe" 
Cami ve herkes gı"bi ben de iki !iller _bun~.n ~end~leri için daha iY.i l 8 ada f da I b 1 d . gıı·· ' - . .. - . 1h 1 A • • olacagmı umıt edıyorlar. Fakat hu- sp ng nu t_ara ın n stan u a gön enle- davet edilen kongrenin er"' lıftltO 

kanatlı buyük tunç kapıdan gır- ti as ışı kümet de bu takdirde istifa eden me- celrtır. aaatte Galatasaray LİICll ko ~"' 
elim. Kral kapısı deöikleri mo- . p . k" l h t b'usların yerine yeni meb'us intihap BUHRAN RiVAYETLERİ Proğramda yeni Turk şairlerinin salonunda toplanacaiı ili~ .,e ,_.J· 
zaikli iç kapının önünde herkes Alemdar caddtsı 3 rISte l mas a a ettirmekle iktifa edecek, yeniden u- HEN DA YE, 19. A. A. - İspanya- ese~leri, Anadolu_ halk t_ürkleri ve bes hü~y.et varakalarını 1ıaınileıt 
gibi ayak kabılamm çıkararak yapıldığı yer ..• Burada büyük gu·· 1.a nn ithamı n:ıumi intih~bata teşebbüs etmiyecek- da kıs~i bir buhranı nu_zzar vuku- tekar Cemal Refik beyın parçaları len nca olunur. - , 
ilerledim. Aman yarabbi A- bir taş daha göreceksiniz ve Ü- · tır. Mamafı ne olursa olsun bu vazi- bulacagına dair bazı 13yialar dolaş- mevcuttur. BiR TAVZiH 5 ıO . .. .. • • • · d "bar · ku aks MOSKOVA, 19. A .A .- Ali ma· yet burada herkesi son derece meş- mkta, maarif ve adliye nazırlarının 1 * * * " . csinİD l .:sJıl" 
yasofyayı, hı~ bu~ kadar zen_n e şu ı eyı 0 yac ı- ~e müddeü ~~si . Rusyanın ğul ediyor. Netice belli değil. istifa edecekleri söyl<nmclrtedir. ALI İKTİSAT MECUSl 929 A:~~sa:!ıt":z2 g~~mcrolu ~~~ mıllıteşem gonneınıştım. Alıcı ruz· Panı sclarethan-ıne aıt bır paranın ·········----·······-··-··--··· .. ••• .. • .. ············--·--·····ı-··=ı--·-······· •• TETK.İKAT ı ( ) . · .... u "" 
gözü ile temaşa etmenin başka ÇqniCir ıı:- aP n Cibaııb&n9 ihtilbı mes'elesi~~ müteallık eyrakı ~-···-.. ·~~ ........ - ......................... 

9 
.................... •••••• ••• u••••••••··a····· İİ ANKARA 20 (Telefonla) _ Ali sın!. hela Kt~tpbı ~ku~ .klr;.:-'ırlıııııı't~ 

hatun k'k "lrt B ed kv"vi :ı ;; ii :: İ • · ı eye ınm c n ıçın zasıt' • 
sırrı varmış. 1188 t:t ı ettı en son~ ess ovs . . :; ~ :ı •• ii it :: ktisat meclisi tarafından tetkikata gittikleri ve orada heyet a ·gi ~~ 

M .h b k d b" cınayet m:ın~emesıne sevkctmege f: !! il !! memur edilen komisyon Trakyadaki Yor<riyadlsin bir nutuk irat ett'pJil' 
ı ra ın arşısm a ır yer Beş on adnn o""ted 1 b" karar verrntCtir •• •• ................. ---.. • .. --····-···-·-····--··-·-··-·-:: mt"ı ·ahedatı netı" 1 . . iht" d ... . "rülm' ··~i't" .,,,(' . . l d .. e yo ır · ~ · ·----·:;. ......... --.............. __ ............................ _ .................. ,,. ___ ...,. '1 cc enru ına c ~- lıaııda bir bent go u9·-~~ vr 

ıntı 13[> e erek kuvvetlı kemer- kaç istikamete ayrılır Ayasofya . __. t Dl B } · •• ·} ' ; •' . r {'{'• k . İ. \ cek olan uzıın raporunu yapmıştır. heyeti filh•kilıa tebrik için g•:· - ~~ 
lerin Üstünde boşlukta durur gi- ha'~ d am t kt d. · K t~~TAY GAL p GEC~ hA . 0 {50f ( l lilllZJJ} J l} ll' a a ıye } Hey'et azasından bazılanrun bu gün- de orada Yorgiyadia taraf•"~ Jı"' 
b" .. .. k k . üt ev e me e ır. arşı- Gmu. 19 A A - um unyet 1 d B h li . d kl ~~ov_;# 

ı gorunen tr pencerelı kubbe nıza gelen tarafta To ka 1 sa- halk f k~s nı~ İro~duğu kupa için • er 7 ur~ av~ sın e yapca an tuk irat edilmit olduğunu dil";ıJl'4 
k~·sey.reddiy~rumtl. Kubbel knin d~rt rayının dış kapısı, sa~dap Gül- yap.ıa:: m~bak>;da Altaily takmıli ı Al Mağiup olan lngiliz boksörleri mü- !~:~:.~~ ~;ı:~::~:~poıt...~:,~: =~:.ec:i~t-:.~ı:::: ~~ııd::. .. ~ 
oş:sın e, . ana .1 ~e e ve na- hane hastanesine giden yol, ~)7 takımına iln sayı e ga P gel- • d f ( ) d toplanacak olan Ali İktisat meclisine beyan eyleriıı:. Mcdı:Qr kili"" "' 

varıyun resımle:ını". .. ~aşları~- solda Giilhane bahçesi önüne mıştır. teaddtt e alaf nakd8Vn Ol Ular arzedilccektir. Meclisin içtimamdan 1i namına rcia H. Aj!nlad's. 
<lakı yaldız~rr btle do~ülmemı.~ inen yokuş ... Bu yolların tela- Ec b" } k t} Evelki gece geç vakta kadar de- lngiliz Necmiye nazaran çok cevikti. 
Sorı!yorum. ızahat ~eı:ıyorlar: ki ettiği yerde Ahmedi sa- ne l meın e e ere vam edip yedi maçtan beşinde galibi· İlk rauntlarda müşkül vaziyetlere 

- Şu mihrabın ıki tarafınd~ tisin çeşmesi görülür. Eski giden tüccar ve yetimizle neticelenen boks müsabaka- düşdüğü halde daha sonra ve bilhas-
d~an. tunç şamdanlar, Kanunı. ihtı" şamma halel gelmiyecek lan netayicinden kısaca bahsetmiş- sa son rauntta, bir az da Nccminin 

d Ş hf ----- se)•yahlara tik. Bu müsabakalar umumiyetle hok- çok açık oynaması yüzünden sayı he-
Un·· ır... u menner ma ellen surette tamir edilen bu tarihi sörlerimiz için çok parlak bir muvaf. sabile galip geldi. Halbuki bu müoa-

\U::~duızMiı ulıraun·· tkyar· aptıınahfrttı. "li Ah- çeşınenı, ·n üzerinde meşhOr BanL•a Kommerç'ıyale fakiyet teşkil ettiği için, daha mufas. vi denllcbilccck bir maçtı. İhtimal bu 
. . . ı mısraı okursunuz: il sal bahsetmekliğimiz, bu muvaffaki- karar üzerinedir ki İngiliz yüzbap 

medı s.:ıhsın zamanında burava J l yetin hakkı olan bir teşvik ve takc1ir lngiHz ha~c.mj kaldırarak yerine baş 
kondu. " Top Kandil" de onun-' Aç bumdcyle iç 1117'1 ta yana vuifcsidir. lı:a bır İngiliz oturttu. 

Han Ahnede eyle dua 
dur. Bu kandile ait çocuklugu- Ayasofyanın bu kısmında .Stı mayesı 700,000,000 Maçlara ve boksörlere geçmeden üçüncü maç G. s. lı küçük Kenıal 
n_uzda _pek çok şeyler dinlemiş- Abdülmecit zamanında yapılan {lhtiyal akçesi: evel kaydı dazım ge~e.n no~. l&tan- ile tayyareci (Reyvil) arasında. Ke-
sınızd•r. Derler ki· "Top kandi- mahfilin . t rihin" . b" 540 ()()() ()()() I · l) bul boksörlenle İngıliz boksörleıı a- mal mükemmel bir komba ile ilk ra-r 1 d . ınşa a e aıt ır , • ,ıre rasında yapılan müsabakalara ~öste- undun ortasında hasmını devam •· 
ın atın a kırk gün namaz kı- kitabe nazarı dikkati celp eder. Travellers (Seyyahin rilen alaka ve rağbettir. Filhakika da- demiyecck hale getiıdi. Hatta hakem 
l~p dua edenlerin bütün dilekle- Şıı daracık yol, sizi sur boyun- çekl»ıi) salar ha maç saatı gel':"~den Fransız tıyat- !erden biri müsabakayı durdurdu.İngi 
n hasıl t>lur !" Bu umumi itikat, ca sıralarıa k dit hali im· · rosunda salon, butun localar, balkon, liz bu suretle nokavttan kurtulduğu 
Bizans ersaııelerinden bize inti- asırlık 1 n. a danne gAel ış Lırel, frank, lngilir. lira;ı galeri ve ringin etrafı hıncahınç dol- halde menecerleri itiraz ettiler. Fakat 
k . . ev erın arasın cm- .ı 1 fı k l H t b ·· d · · · "ki · al. etmıştır. Cami, kilise halin- dar caddesine ~ı.~~ Burası Yeya l'O an ran o arak muş_tu. at~ e acwn en ıçeı:ıye ~- ~. ncı rauntta da ayni vaziyete düş· 
d k b d b • kü - u • l b ki d rcmıyenler bile oldu. Bu da gosten- unce nokavttan kurtarmak için 0 . , a-

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makinası 

hükı!mednfn dahi .. -"'' takdir ve tercih etıı&1 

Hafif, metin ve sağlaıt1 d• 

H "h . hh"" } ve ııkıi er cı etı taa ut o unur. dahi ,.ıitıt 

Be 
1 ı::.s-~~ a .. 1

:. d rsü vann-ış. "Üskiib1" mahallesidir. Vaktile satı an u çe er saye.~ıı 8 yor ki değtrli boksörler arasında ter- ya süngeri attılar. Kemal bu suretle 
u unun onun e oturanla- burada hep hacı hoca takımı 0 nereye gitseniz paranızı ke- tip edileı;ı ve (şike) olmıyan boks maç parlak bir galibiyet aldı. o ·ıı· t' ~ 

rın bütün günahları affolunur tururmuş. A f ta ku - mali emniyetle taşır ve her lan --§imdili!5.futboldan sonra en faz ~ru unun eın'ne 10 en• 
diye halk, arasında kuvvetli bi; başına kaclaryas~~1• Y~kipyeoderşu,.ne la nığbct_ gÔrCQ bir spordur ve bu §C- ' En heyecanlı maçlardan biri dör- U U • J -~cıl 

f d d ~ 7.:lman ister~eniı dünyanın lıilde milsaılakalıır tevali ederse boka düncü müsabakaydı. Galatasaraydan .,O" 

e sane -~ıa~ır ur~uş. Aya- ancak caddeye çıkılacak yerde her ıarafında, şehirde, otel- yapanlar ve tarafdarları günden güne Melihle Silahendaz (Emeri) .ırasında Romatizma hastalığile mütevaAlf1 rabiplerindell t ıS ıe 
sof ya Turklere geçtıkten sonra dört azametli minaresinin si · artabilir • < oldu. Henüz büyük bir tecrübe sahibi U 5" 
kürsü_nün,, kerameti top kandil'e uçlarından maadası. görünmv:~ lerde, vapurlarda, trerılerde . . .. • . olmiyan Melih birinci ve ikinci raunt mösyö (Lar!islasŞimlt) tarııhndan 1!2/IO 929 salı gilll 
<7'•rmış l Al d h ı çekleri en kfwük t d" l Şımdı musalıakalardan bah&edelim: !arda hasmınl sekizer saniyen nok. Ha)·darpaşada tıp lakül~esinde ( Roıruıtlzma) ya, -• ıflet• 
,,-~ : . .. _ o ur. em ar caddesinin sağın- l ' e rya Bütün maçlar ikişer dakikalık dört davn etti İngiliz in mideye cdi"" '~ eJ' 
Camının solunda ustu kemer- da küçük bir cami vardır. Kendi için nakit makamında kola- ravnt üzerine yapıldı. Orta hakemi yumruklardan müteessı·r old ! ~ 2 - Ve 24( 10,'91!9 perşenbe günü sut 15 te BeYı$ıllcı1'o 

'. d b" . k il . bok h . . • E f Şerif ugu go- alt ~ ar ır geçıtten geçere er- mahallemi yazarken bu cami- ylıkla istimal edebilirsiniz. yenı . s eyetı JCıaı ı:e .. rülüyordu. Melih son rauntta yorul- kezi bınada (Mülga Harbiye Nezareti binası) 1 numar ·r 
lıyonım. Bwıun her iki tarafın- den bahsetmiştim: Zeynep su!- iraveller.ı çekleri halc.ikı' B_eydi.İn Y~n ~·m!•rden bırı lw·k, mamış olsaydı vaziyet kcndiai için (Romatizmanın tedavisi) ne dair iki konferans yerflccekD · 
rla k tJ" . "I .. bırı filiz, uçuncusu de Franaızdı. çok müsaitti. Nihayet ııa h bil 

ıyme ı çını er goze çarpar. tan camisi. .. Evvelce tanıs.tt- !'llhibinrlen ba~b kimsenin İlk maç Lorenzo ile Quec11 EJiu. maçı kazandı. Henüz {' .ea la e L mum Eubbanın teşdfltri. 
Daha ilerıle mc:şhur soğuk pc:n- ğımız imammnı delfiletile ~a- kulnaam:tyarağı bir şekiltle beth'den (Bel) arasında oldu. Birin- bu boksörümüz takrı.:e yenı dıro n --p -----, ,-·-·--

11 
.. ··- d 

1 
ıl 

~:r:1~a:;~d~ıın;a:u:t~~:k :z:rid~::!~m~e:h~= lt' l'tİ[I ve ihlas Pıiilrniştiı. :e~~~~~·~~~~ ~~~;e:·~ Bqinc~ ~ç Selami.:: kibarı osle Ye 1 gra eyazım ınöuür D~üOuBD: kil• -~I 
zamanında bıle ısınmaz B . rcnzo da hissedilir hakimiyet meş· ve sempatik bir boksör olan(Finçem) J•-- 1_. J rl lh. . . croooo "il .1 ve s._OOo ..,,,, 1 ı•".':ıı 
. • ura- edilen camı, çok ince bir san'at but. İkinci roııntta Lorenzo mükem- altıncı maç Sarane;a ile Qucen Eli- 1 ....,e ıe .ız.e . nyıcı ıçın uv. • o gızoı ıo ı ı .,., ıı:ıl"';. 

fla ma~enl b~ safha ~erine açıl eseridir. Fakat neye yarar ki da Alemdar Mustafa paşanın mel direktlerlc basmim iyice hırpala- zabeth'ten (Foltnen) arasında idi. lı:ap>lı zarf uıohle münakasaya vazolunmuştur. Münakasl ,;o bol • ıcr-'' 
'.:1ış bır delikten bır çok kim- kubbenin bir kısmı yer yer a1<ı- mezarı var. Bu mezarda Ale_~- dı. Üçüncü roıınt m?savi gibidır. Zi· G_er~k !Selami, ge~ek Saranga çok iyi müsodıf pazar günü sut 14 te icra kılınacağından ıalfp~ec<k ııJır ;•,ıı 
,eler parmağını sokup göz- yor ve çokmek üzre bulunuyor darın Samatya tarafiannda bır ra Lorenzo yalnız dırekt yapmakta doğü§tuler. ~er ikisi de haarmlannı fUIJ1ımcyl görmek üzre her gün ve münakasaya Jşt1rak °ztdr.ı- ~~;~~ıJı 
Terine sürerlermiş. Gftya bu V kfl .. t kil .b. bun d. yerde bulunan kemikleri dinle- ifrata düşerek fırsatlardan esaslı i.ti- dokuzar aaıuyc nokda"' ettiler. ::a- lhur eyleyecekler! kapalı ve memhur zarfhnnı yevmi ıae aıuıli" 
. slaklık göz hastalıklarına k af. ı e o e er gı_ ı un. a niyor. Yanındaki mezarda <la fadc edeme_di_. D?"~üncü raunt ta ~ ranga Selimi lıadar cesur olsaydı L •·· 1 b l•· b d Je.-aı:ıdl 
1 . b' ı· . .. . eş ı yapılmış ve ışte hepsı o Lorenzo faıkiyctını tekrar elde ettı. hasmım belki de nolı:avt ederdi. olan saate ~•un sıan o wı yeni po<tahanc lnaSUl a 
J~r~ . ır ge ıı:ru_ş Gulunç kadar. Keşif ile tamir arasında Rusçuk yaranından Defterdar Bu suretle sayi hesabile 1ngilize ga· . . . . müıe ekkil mubayaaı komisyonu rty .. etine milraca•tlarr. , 
bır ıtıkat !. .. Canunın bu kısım- daha ne kidar zaman geçec k' Tahsin efendi yatıyor. Alemda- lip rıeldi. ··ruSon maç~ hasmına_ faıkiyctı . ı:ozfe T" - . h. 1 b l ~ a- Iüğfı"defl.ııı"1ef' 1 h k'k. b. d hl" d" s . e . . . . ... go nen, aag kroıclen kuvvetli olan ..... 
arı a ı ı ır e ız ır. ankı O belli değil. Sadece bu güzel rın mezar tasındaki kıtabe şu kıncı maç Galatasaraydaa Necmi gemici (Lang) karş da B h . J UİUil tn ısarı stan U mu ur oJilı.I •'" ~~ 

hemen b? çatlak duvarlar ara- mimari eserine yazık! dive~e- iki mısrala bitiyor: . . ile bahriye silahe~d'.'zların~ (Mac Kemal üçüncü ravnt:"!band:n~~~t:. 1 Tqrlnisınl 929 tarihinden ltiharcn ıüccaranın llfertı oll)ll'"'~ır-u e 
sından hır takrm korkunç yara- g"im. Bilmem Evkafın . luct ol demde dem1,11m rdhleb tarihinı Kinley) arasında ıdi. (Makinley) ın İkiye karşı beş galibivct elde •d<n veya dl~er memleketlere se,·kedece•ı· ıu· ·ıu-- nlcr ı·d•remizde vezl\n1u··J·;rl~~ •• • . nazarı Mustafa paıa şehidcn eyledi adni makam yüzünü bunıtturarak gerisini Ç'ka.r- .. . . . . · • o & \1 

salar kanatlanıp uzennıze atıla- dikkatini celp etmenin bir fay- 1223 tarak. bacaklarını rA;pıtarak 0 - boksorlerımızı tebrık edcrız. bu hususta leap eden lmdanın itasından mukaddem Baş 
k "b" • ·· 1 • d · ... yap ıı ca mış gı ı ınsan on erın en dası olur mu? Caminin avlusun- M. SALAHATTİN bok• halkı epey gllldürdll. Mamafi -s:-GALIP- müracutla veznettlrllmeıl lüzumu llan olunur. 
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Ekonomi -
- -- -

Avrupa ittihadına doğru! 

- - - -
Mahkemelerde: . - • MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

Fransız Herriot Alman payrtahtında alkışlanan m9fhur 
=onferansmda diyor İci Avrupa ittihadı içi.n nasıl tetldlit kur· 
ıı:uı, bunun esası politİk veya ııooial mı, yokaa dini veya ahl!ld 
111 oltnalr ... 

(l 
VtlA1111ttt1 

Tuzluca ~~ımakamı 
Eski kaymakam 
yenisini arıyor 

Eman11tt• 

Gelmiyecek mi? 

Boş kağıdımı verin elin1e! 
işi pek acele ... hemen 
boşanmak istiyor 

Ve iHl.ve ediyor, ilk admK ekonomik tefldllttaa bqluııalı, 
Sonra S':>cial \ e intellektııel teşkilata ııeçmcli. 

lf erriot ya göre; . . 
t' Ekonomik teşkilô.t şudı.ır: M.l iıtihıali ve mal tıcarett ra
'0ncı olmalıdır. 

d Social te!!kiliit şudur: Önce i~izliği t~i~. ~oksa Y.akm-
a ı\v.rupa tarihte misli görülmeınış amele.knıı geçır~~~r. 

ita Intellektuel teşkil!t tudur: Avrupa cıhanın b~ynı ~eli, ~~e 
lınalıUır. Bunun için ilim taharriyatından anarşı yenne ıntı

~ft' ister. Zekaların plansız değil, Avrupa ilim iş bölümüne göre 
· atılı çalışması lazımdrr. . . 
.. Akis yapan bu konferansında Herriyot, Avrupa ıttıhadma 
uç ıııam_ görüyor. . . . 
t'h Birinci mani Amerika. Amerika zannediyor ki, Avrupa ıt-

-1 ldı kendine karşı birlejen sui kast kuvvetidir. . . .. 
Ya İkinci mani Rusyadır. Rusya zamtedlyor ki, kapıtalıst dun 

bolşeviklere karşı toplanıyoc. . . . • 
llı" Üçüncü mani İngiltere. İngiltere zannedıyor ki, kendlııılll 
,Usteınlikelerden ayıracaklardır: :ıı;1?pire 1?ahv .~~cakt;ır. . 

· Halbuki sabık lıükfunet reısının temın ettıgıne göre, ne bı 
~~ci, ne de ikinci ve ücüncü fikirler varit olamamalıdır. Avrupa 
~~ihadı, insaniyetin tabii bir tekamüllidilr. Onun için talıakku~ 
. ecektir Akvam Cemiyetinden sarfı nazar, Avrupa kartellen, 

Cthan ba~kası lıu fikrin tahakkukuna doğru adımlar deği! ~i? 
il!! İster gosteriştir ! diyenlere iltihak edilsin, l~ter ":teşın ıde
k a t~raftar olunsun; Türk dünyası, btt sulh ve ınsanıyet hare-
etlcrıni dikkatle takip edecektir. . . .. .. 

,,.. Zira, son devirde sulh için en fa.la feda hıssı gosteren Turk 
~un,, 

'ası olmuştur. .. . . . • . .. 
<l" Hunıanitaire gayelere yureğını en samımı açan yına Turk 
Unyası olduğu gibi. . . . N · 

,,.. ~ ... 

GÜNÜN İKTiSADİ HABEitLERi 

l'icaret sar~yı etrafınd~ki tetk"kat 
t;ı,~icaret odasında tetkil edilen Ti-ı BO~~A INGILIZ LIRASI 
~liıııa l'arayı komisyonu dün ilı:inei İngılız lirası dün bo~ıada J:'.azar 

b .. 1 nı .Yapmıştır. olmaaına .ra_ğmen gene yukselmege de 
l'iııdc Un~ içtimada aaraym teldi üzo- vam ~tmıftir. 
l';\l'ın "',Uz~lı:erat cCTeyan etmiı ve sa- D.un ~hah 1037 kuruşta açılan 

ıı} -~lı ltısmen tespit edilmiştir. Sterim ~r aralık 1034 kuru11a kadar 
•tı,,· ~"'Yon malt cihetleri de tetkik yükseldikten sonra 1033,5 kurll§ta 

n;:•r . kapan.mııtır. .. 
töruı huauıta tefrik edilen para kifl Duyunu muvahhade de 305,S te 

"'•ıne~ir. ka.panmııtır. 
VONLl Altın 904, Liret 11,00$ kuruıtan 
bu EŞYA UCUZLUYOR muamele görmüttür. 

tııuı.,,;'.Y~ piyasasında yapağı fiatleri IRAKTA KURU FASULYE 
!tri ve •dıyen düııtüğiuıden yün iplik iHRAÇ EDiLECEK 

d Yunr· k 1 
e ınu it mensucat ve etya fiatle- İrakta pek çok aarfolunan uru 

Tuzluca kazasına yeni bir kayma
kam tayin edilmiıtir. Yeni kayına
kam, bulunduğu yerden hareket etme 
den evel Tuzlucaya, oradaki selefi o
lan eaki kaymakama bir telgraf çek-

Gündüz gözüyle 
Dün Fatihte hırsızlarla 

bir musademe oldu 

Emanetin getireceği 
mütahassisdar henilz 

bir haber yok 

Bu, yusyuvarlak bir kadıncağızdı. Ağzından çıkan sözler bile 
insana yuvarlanıyor tesirini veriyordu. Daha kendisine hir şey 
sorulmadan, etrafına bakınıp haykırdı: 

- Gördünüz ya bugün de gelmemiş .. A .• bilirim gelme7 o .• 
Zati kastlı bana eziyet etmek ... 

Reis, zabıt katibine sordu: 
Şo~remanetinin Viyanadan ~elbe- - Tebligat var mı? . 

Fatihte, Yeniçeşlllç civarında dün deceği mlltah~ss~sta~ henüz hır h~- _Hayır efendim adresini bulamadıkları için teblıgat yapıla-
sekiz kiti güpegündüz iki eve ilı"· her gelmedllı gıbı ımn edilmek li· j ' 
ml•ler altı el siUlh atarak bütün ci- zre gönderilen mtikavelonameyi de ı maınış. . . . 

mit ve: . oy • K d b eli t · .. _bana bir ev kiralayınız., demi§. var halkını ayağa kaldırmıtlardır. henüz iınaa etmemlıtir. Bu v~sıyet a ı~ . unı.ı ışı nce. COf u: , . . . 
Eski kaymakam, yeni kaymakama Bunlar Akaaraylı Kemal, Siirtli lı:artııında Emanet tekrar Vıyana - Hakim bey efendı .. bizım her muamelemız bıttt •• ~· şahit 

ev aramıı ve tutmuıtur. Mecit, Tatar Ömer, Pire Ali, Kör şefaretiınize bir tezk~re ~ö~dererek ister ne isbat .. Geçen mahkemede beni bıraktığını söyledi de 
Fakat yeni kaymakam henüz Tuz: Ahmet Tüfekçi İsmail, Bururuıuz bu hususta ma!Qmat ısteınıştır. Ema- hatta yazıp çizdilerdi. Şimdi yeni baştan ..•. 

lucaya gitmediii gibi evvelce tektiğı Saim ~!tın dit ~ecep olup ~t dört net kısa bir. müddet daha b~~leyecek _ Hanım sen hele dur bakalım. 
telgrafta da bulunduiu yer ve adree.i te Fatıhte Fevzı pap caddesınde ev tayet bu müddet zarfında mutahassıs ' l • • d k Ha d ka ak 
bildirmediğinden ve eııld kaymakam veli saatçi Hilaeyln efendinin sonra gelmeyecek olursa celbinden sarfı na Çarşaf1?1fl pe ennın en ~ rmı ışarı ÇI r~ 1 
da başka yere gideceğinden şöyle bir da karşısındaki Zehra hanımın evine zar edilerek başka bir şekil düşünüle - Halim kaldı mı ya benım ... Kuzum Hılkım bey .. bana fU 
çareye tavo .. uı etmiftir: Eıki kayma girmişelerdlr. Hırsızlar ekserisi al- cektir. I radarı bir «boş kağıdı» çıkarıveritt .• 
kam Istanbul Vl!Ayetine bir telgraf tın, glimllf takımları olmak üzre iki * * * Reis haklı olarak: 

çekmiı ve: ~vden. 80 p~rça eşy~ çalarak kaçmak T k . d d _ Hanım, bizim matbu boş kiğıdımıı: yok kl bir tanesini dol-
- Yeni kaymakama ev buldum. ıstemıtlerdır. Ukm bu esnada ma· a Slfil mey alllfl a d li li ? Bak kocana tebligat yapılamamış 

Nerede ise gelıin,. denıiştir . hıılle halkmın ihbarı üzerine vak'a urup e n~ vere m · ~~a A · 
Şimdi Tuzlucanın yeni kaymakamı mahalline polis memurları gelmiştir. Konservatuvar ve Kadın hıç anlamamış gıbı!. hi.la: . - \ 

aranıyor. Hmzlar yakalanacaklarmı anla- , - Ne olur, ayaklarınızın turabı olayım benım boş kigıdımı ve 
0 KA IMTIHANI yınca eşyaları yere ~nrakarak polis tiyatro rin! diye yalvanyordu. . . 

M. SABA . . memurlarına ateş etıruşie:dır. konser- Neticede yerini öğren de celonaıne gönderelım! dendı. O, da 
Maliye Vekiletınce tanzım olunan Nıhayet hırsızlardan hır kısmı ya Taksim meydanın.da bi~ . . • . ll k k' b'll hAll b kA" d yıklayarak 

Maliye memurlarının musabaka im- kalanmış, bir kısmı da kaçmıştır. vatuvar ve tiyatro bınası ınşası ıçın ıkı yanına sa anara , ve ım ı r a « Of gl f» sa 
tihan!arı hakkındaki talimatname dün şehremanetinin bfr Alınan se~~ay": dışan çıktı. 
Defterdarlığa bildirilmiştir. ZAVALLI KADIN! dar grubu ile muzakereye gınştlğı 

Bu talimatnameye göre terfide i- Sütlücede tekke ıokağında oturan yazılmıştı. 
ken nazarı dikkate alınmamakla bera Zlileyha hanım meçhul bir sebep yü- Bina, 4 katlı olacaktır. Emanet, 
her ehliyet esastır. zünden dün kendisini Karaağaçta de- binayi inşa ettirirken şehrin bir nok

....... 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Terfi ve tayinlerinin badema bu e- nize atmış, baygın bir halde çıkanla- sanım daha nazarı dikkate almıştır. 
sasa uyğun bir tarzda cereyanının te- r;ık Haseki haıtanosine yatınlınıştır. Şehrimizdeki hamamlar hala esiri Aliye H. davası gene tazeleniyor 
mi:".i iç:i.1 hu:nı·ce ·mti'ıC\n u ;ulü k;ı- tarzda ve ekserısi pistir. Emanet. 

bul edilmiştir. ÇAMAŞIR TOPLARKEN Konservatuvar binasının yer altı: ka- 929 Haziranının 13 uncü Peqembe mağa hak'a yo;.:ıur. S.z >u hakkı te-
t.2_.,. Dolapdercde Kaya sokağında mA· b.nda aqri banyolar vapacaktır. Bu. giınü saat 16 da Usküdarda bir ta- caviaz ettiğini~dcn mahküm oldunuz.. 

MUHAKEMt. T MODORO dam Razonun evine misafir giden mo.- banyolar tamamile yem sistem ola- banca ile yaralama vak'aar olmuş~ H~- Türk Cumlauriyeti matbı•at lıiırrıye-
Defterdanık muhakemat müdürü dam Yotopula dün pencerede aeılı bu cak, sıcak ve soğuk kısımları buıuna rant beyin kızı madam Uarı, ;.akır lini vatanda~~arın fikır borriyeti gib.i 

Ası!t'l B·'Y in ,!Ün Anlcanya giC:·. "İ<- Junan çamaşırldrı toplarken dlismü~, caktır. Banyonun .;uyu deııtzden bo- paşa kızı Aliye hanım tarafından cer- bu nıemleketın _belh batlı yukselme 
tir. başından yaralanmıştır. rularla getirilecektir. o~niz banyosu hedilmişti. Mahkemeye ıntıkal eden sebeplennden bırııı olarak tanımakta 

· na ihtiyacı olanlar burada temi:< de- bu dava geçen hafta ağırceza mahlı:e- dır. Bun~ ve bu yolda '!'3bıkanız olma 
HAYVAN SERGİSİ AÇILIYOR GENE btR KAZA niz SU}'ll bulacaklardır. mesinin verdiği hukuku amme dava- masrna bınae_n Cumhurıyet ~ahkenıe-

Hayva.n Ser~iıinin kayıt muamele .. Sarıyerde oturan makiniıt . Yani Binanın diğer iki katı tiyatro &a· sının ~uku~~ ~a~arile .. kapan~ıştı. Fa- aı ces~nızm ınfazı:':'ı ~ecil_ c.ttı. Unıa .. 
ai bu akıam hı tam bulacaktır. 12·13 dun ge~e 2265 ııumaralı otomobılle e- !onuna, üst katı da konservatuvara kat ögrendıgımıze gore meı ele hal- run kı matbuat hurrıyetıı_ıı, bu~dan 
kişiden mürekkep bir h~yet. tarafın- vi~~. gıderken yaıtlıt .fren yapılm_ası ait bulunacaktır. Tiyatro, 1000 seyir- ledllmemit ve Aliye h~n~ dllvası. u- böyle ya~•. Türk mllletinın buyilk 
dan sergiye kayıt edilmış hayvanatı yuzunden otomobıl hır çukura duş- oi alabilecektir. Emanet §İmdilik zamakta devam etmıttir. Filhakıka menfaatlen. ıç~ kullaruraınız. Ak_li 
ohliyenin muayenesi yapılaoak ve ay milttür. Yani ve şoför hafif surette 1000 kişilik bir tiyatronun' tehre ki- müddei umumilik makamı gördil~ll hf!lde tl~di tec~l olu~an cezaıwıı ikin 
rı ayrı notlar verilecektir. yaralanmıştır. fayet edeceği kanaatmdadır. kanuni lüzum Uıerine davayı temyız c~ cilrmunilz i~ verılecek .ceza ile 

Dlin Vali Vekili Muhittin bey bay ft• Tiyatronun eaasları, Darülbedayi etrrıiıtir. Şu hale göre temyl~ ~ahke- bırllkte çokmen11< kanun lktızasmdaıı 
tar müdürli Besim bey ile birlikte BiR ALACAK YÜZÜNDEN murakabe heyeti tarafındaıt hazırlan mesi iddia makamının talebını kabul olduğunu Türk coaa lıanununun 94 
sergiyi ~iyaret etmiftir. Tavu~ pazarında arpacı hanında mıştır. edecek oluroa bu dava ağırcezada telı:- üncü maddesine tefilı:en hatırlatnun. 

oturan Nızamettin ile Apturahnıan E iki ..._ il . Ş h .. rar riiyet olunacaktır. REŞADlYENIN TAKSlTI b. la k .. .. d k . 1 ve a~am zerı e romını DAVAll ır a ca yuzun en avga ctmış er, Muh'ddi h · f · lldürü * * * Posta ve tegrafta - -
Yilıı ı:"'adiyen dütmektedir. fuulya, fındık vı kabak çelı:ird•ii şim 

llı~tısucat tııun dü~meainden dolayı diye kadar Romanya dan yol uzun ol 11ırtte g .fabrtkalan dehş•tli bir fa- duğundan büyük masraflarla ve paha- • 
1'iat1a e~ını !erdir. lı olarak getirtilınekte ldı. 

Köylere mektup 
Postasız y~rler için 

ne yapılacak? 

Nizamettin bıçakla Apturrahmanı ka- z· ~ 1n,1 A~ ennıy~ . m s ht b 1 Harpten eve! İngiltereye ıamarlan 
ba etinden yaralamıştır. ~a ke~ e~ e H a~ guru u Sn:und ına 8 8 ono ar mıt olan Re,adiy..iln son tabiti hak 

ra e ~ c;n ap man ve 
1 

rnan B 1 1 1 apmıs kında Huine tarafından Milli Banka YAKALANAN HIRSIZLER namında ıkı zat arasında mukavelena U S nası Y al hin I . l da 
me imza eılllmi tir. Pi asadan muhtelif tüccarların fir- ey. • açı~ nrar; ~yan vaıına 

Trabzondan gelen Ha•anın bir te- ~ • .. . m1'1arını taklit ederek 30 bin lira ça Huıne veldlı AııtJl B. haırır bulundu-
neke balını çalan Ömer lk E•at, A- Emanet ve vilayet butçelenndc bu . k be B 

1 
· t k ğu halde dün 2 inci ticarette devam ha~ı..,lc rın dalı.ı çok düşeceği mu- Bagdat elçiliğim~ daha az fiatle 

ıucJcdiimektedir. satılması kabil olduğundan tüccarla-
tl' SATIŞI MESELE.Si ~~ızm bu hususta !aallyete geçmele-

tlaJ"% . rını talep otmektedır. 
~.ar., !> n. borsası meclisi idare reisi SANA Yl BlRLlôlNDE 
<i h.th:hrı B. et rand~~ hakkında . . Sanayi birliği. teşviki sanayiden 
tnda ._ n borsası meclııınm .. ot aat~- ıatifade eden miıoı~e~ttan. oktrua 
~" baı,kı ti randıman usultınun tatbı- rüsiımu alırunamaaı ıçın İktısat, Da
qn An~da verd!ği karan hamilen biliye, Maliye vekaletlerile Şehrema
~ ltara araya gıtmittir. netine ve Halk fırkası müfettişliğine 
11;,Cc~ v.' V ekAJotin taatllrine arzedi- müracaat etmiştir Şehremanetinin 
t;, ~ g Çe ta~tık edilir editın.oıı borsa- erbabı sanayie daha müsait har~ '.tet 

l'iıi td'~e h~yvanların et verimi edeceği ümit ediLnektedir. 
~ tlaY\>

1 

tcelı:tır. Birliğin dünkü içtimaında bazı 
-ti! flarıı'i bor!&"' meclisi idareain· müracaatlar tetkik edilmiş. Birlik i

l •tııı· 1 !'!· ''!erinin çoldufundan gln daha merkezi bir bina aranması 
'Ştır. movzubahoedllmittir. 
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Posta ve telgraf müdüriyeti umu
miyesi posta teşkilatı olmayan köy 
ve nahiyelerde posta to~kiliitı yap-
maga karar veri~i~tir. .. .. .. 

Bunun için butun başmudurlukler 
den mıntakalarındaki köylerin pos
ta vaziyeti birbirlerine ve merkezle
re olan mesafeleri sorulmuştur. 

Bu tetkikat neticesinde bir çok !tÖ) 

ferde posta ve telgrafane teşkil edile 
cektir. 

_. ___ _ 
MaRri/te 

MAARiF EMİNLİC! 
Aldığımız mevsuk mallımata ~öre 

mebusluğa intihap olunan ~~a~ıf E 
mini Behçet Bey yerine Darul funun 
müderrislerinden Ali Muzaffer Bey 

d · k ti · b. li t h t lan ve miıtea ı n u garıs ana a-dapazarı bankası ha emesınden Ha- ma sa ~ ~zer ın ra a sısa var- . f h 
1 

olundu. Diğer taraf gıyap kararına 
sanın ceketini çalan Nuri, Erenköylü dır. _Proıenın esasları Emanet heyeti çan Çakntakçılarda ç_ar~a ve h~: ~ vaktinde itiraz ~tmedlltinden mahke
Müveddet hanımın parasını çalan Ah fennıyesmce hazırlanacak ve açıla- tıcaretı yapan .Fehmı k~fY~.~ . el medet\ vekilleri çıkonldı Ve ınahke-
met derdest edilmi•lerdir. cak olan müsabaka neticesinde tiyat- Istanbula ge~mış ve. tev ı e .• ~ışt.' meye yalnız Huino vekiİI huzurunda 

~ ro inş3atınde b~yndmilel bir mimara Bu husı;sa. aıt tahkıkatla dörd ncil devam olundu. 
NIÇlN IN'fiHAı< ETTİ? pilanı yaptırılacaktır. Binanın 4 mi- müstantıklık .meıgul . ol.m~ktadır. 

Vezneciierd. "turan mahdbJ • ., iyon liraya mal olacağı tahmin edili- Mevkuf Fehmı Kaya dlin ıstıcvap e iŞTEN EL ÇEKTIRlLDI 
Macit efendi Bur;ada l:ıulunan ~evce yor. dilmittir . . . . .. ~~yoğ!~ ~ullt hak!mi H~mdi ~eya 
sinin bütün eşya;uıın ç.ıluımasından " ..,... Fehmi Kayanın 2 ıncı tıcarette ıf g_or~en ili.zum füerıne adliye mufet-
mütce.,;ren diın kendi•ini Sultanah- OSKÜDAR . HAYDARPAŞA \asına karar verilmi9ti. Fehmi Kaya ti§lıit!D.ce qton el çek\>lrllınlıtlr. MU· 
mette ilerlıycn oır tramvayın önunc HA TII BAŞLIYOR G(Bf nın yazıhanesinin taharrisinde Him- fettltllk9<1 tahkikata devam olunmak-
atmışsa da vatman b.iyük bir rua:ıa- met zade İbrahim Etem namına 3. ve tadır. 
rctie tramvayı clurdurmuş. M 4 cit e- Üsküdar • Haydarpaşa tramvayı kasap zade biraderler namına kılışe· NTEHIRIN Y AZIHANESf 
fendiyi muhakkak bir olümdcn kı;r. Haydarpaşadaki geçit yerine kadar !er bulunmuş ve bunlar tahtı zapta A I! ay kadar evel Moris Barzilay 
tarmıştır. gelmiştir. Şimdi tel gerilmektedir. alınmıştır. Ayni zamanda tarihi atıl da vo yuıhane•i Kurukahvcci 

- Dört kiiometroluk olan bu kısmında mamış ve puIJanmamıı Hattat aado- a da olaiı bir Mtlıevi tüccar inti
bugün bir tecrübe yapılması mubte- !er namına S,900 küıu; liralık Hi har tmi§ti. O vakit sebebi pek do 
meldir. met zadeler namına bır; kasap za - anl~damıyan bu intilaardan sonra 

BiR KAZA DAHA 
Azapkapıda Dıbek sukagında otu

ran İsr~iı dün Taksimd~ şoför ı;:&zı
mın idaresindeki otoınolıilin a!tıu<la 
ka1mış. hafif surette yaralannı:ı~t.r. 

Bu hatta 20 güne kadar arabala- ter namına 2 adet 800 ~üsur l~~ k r ilay efendinin bir çok alacaklıla-

tayin edilecektir. 
=" 

rın işletilebileceği ümit edilmekte- yağlıkçı Mehmet _J'Jhir B. na ına rı ıih emeye müracaat ettii!ndeq 
dir. . 500 liralık.)>ir' aaet ayrıca boncf bu- dü m tehirin eşyaaı mahkeme va 

Müteakiben Karacaahmet - Bağ- lunmuW.Fehmi Kaya'nın haktlında Ticaret daaı memurları tarafından 
., GELiN - KAYNANA ARASINDA larbaşı şube•inin yapılmasına başlan- ki tahkikat mevkuf olduğu hal do Kurukan eci hanında soblınıştır. TEBİ Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahal- acaktır. vam edecektir. MÜLKİYE MEK lesinde oturan Ali efendinin zevcesi =-=• "HAREKET,, HAKKIND C h • b 

Mülkiye Mektebi müd~rü ~a.mit. ~.' Müfide hanım, Kayın validesinin ken BALIK NASIL SATILACAK? KARAR VERiLDi Um Urıyet ayramt 
yliksek muallim mektebı mudurlugu disiııe söylemiş olduğu ağır sözlerden Emanet arıkta satıliin balık ·

1 
t Konya'da münteşir,, "Halka oiru., Program hazırlanacak 

ne ve onun yerine de mezkfir Mek- müteessir olarak intihara karar v<r- h kkı ~ . cı a mecmua•ında çıkan Alev ya uru., Cü h . t M 
1 29 

. 
tep miiderrislerinden Baban zade miş ve kendisini kuyuya atmış isede a nda yenı hır karar vermiştır. serlevhalı tiri negrittiklerinde dolayı . m unye.. .. J'J'anu o an t.,.n. 
Şükrü bey tayin olunacaklardır. kurtarılarak hastahaneye yatırılmı~- Bu karar mucibince şimdiden son haklarında efk4ri tehyiç d•'f"ll açı- nı•:re\ .~ sunu yapılacak olan me-

' == tır. ra açı~a ~tılac:ık mallar ?erhal im- lan "Hareket., gazetesi alefhindeki ruım ıçı.n . Meckea .Kumanılanlıiı, 
GIDASIZ TALEBE • ha edılecegı gıbı mevadı gıdaiye sa- davaya dün üçüncü cezada povam 

0
• Kolor.d~ ~yet Maarif -.ıetl, Po-

Mekteplerde mevcut ~ıda~ız ~o- SÜVARi iLE TAYFA tan seyyar satıcılar da daimi bir kon lundu. Mahkemede fi.ri ylızan M. llı mildirıyetl, Halk Fırbıı ve ş .. 
cuklarm listesi maarif mudınyetın- Galatada Merkez Rıhtım hanında trola tabi tutulacaktır. Nail B. ve Hareket sahibi jFahri Ke- lar-.etlnln i~tlraldle yU"ıa -t oa 
den pey<ler pey Hiliiliahm"e gön- 7 numarada Veli Zade vapuru süva- Balıkçılar da bu ay nihayetine ka- mal B. hazır buluniyordı/. Heyeti da E ... aette hır komlayoa toplana. 
dorilmektedir. risi Mehmet beyle tayfa Halim ara- d.ar c~ayc kap!ar tedarik etmedikle- hakime hastalıgı dolay11U• gelmiyen cııktır. 

Bu sene (3,800) talebeye sıcak ye- sında çıkan bir kavga neticesinde. Ha rı taktirde yenı kapları tedarike ka- Suat B. hakkındaki davaia vekil hu-
mek verilecektir. Ilın çakı ile Mehmet beyi göğsünden dar balık satamıyaoaklardır. zurunda devam edilmiy~arar verdi. KURŞUN KURŞUNA 

- • yaralamıştır. Nail B. istiçvabında Tıp talebe Balıkeairden bildiriliyor: Goçon 
MiLLET MEKTEPLERi BU DA AYIU iNTiHAR SATIŞ SALONU yurdunda oldu u yledi. Şiirin Çarıamba aeoeıi Kamsıllı köyünde fe 

Millet mektepleri bir Teşrinisani manasını iza de<k,n Iııeş aene evel _, bi h dl im M •·f "l C H Pangaltıda Fatin efendi sokağın- Mezbahada in•• edilmekte la • _,, d be 
1 

· . · "" r a ıe o Uf, uı- a o., u de açılacaktır. Bu faaliy~te_ . . . F. ..- o n aa- yazdıgını ve ere y en ıçın M: fa da b · ta1u b · bed 
% .Türk ocaklarının da ıştırakı ta- da oturan 3 yaşlarında Dikran ismin- tıf salonunun inşaatı bitmek Ü:<re ol- kaleme 'iiıiırtı ve gençlijii dikkate uıta n~ ır a ır ar • 
karriir ~ • ..,; .. tir. de biri. sevmekte olduğu Anj~ na- dutundan yakında açılacak ve aatıı dav etır)ei' ieledifinl IÖyledi. Mah- ::uu~~ --..mdan ağır surette cer 

Şayet her hanai bir yerde Millet mındakı kızı alamadıltndan muteea- muameleıl burada yapılacaktır. k lı:ikatı hitam bulduğundan ... ~~tıllıttr. Jı( fa ,._ 
• · 1 lı tü d" t • k etil . . . .........c muhtarı uıı.. .... mec-mektebi olmağa muvafık bin;ı !>ıduna- srr. o ara ten .~ uyo . ~e ıur • uavin Burhan 'il, ıddiumı denmyuı ruh Muıtafa aruında milnaferet meP 

maaaa Fırka ve Ocak binaları mek- intihara tetebbu& otmıf ıaede lıurta- SANDAL BEDESTANI etti ve: "Bu ne kepueliktir?,. ıedov- cut 'ınit Hec iki Muetafanm da ta• 
tep ittihaz edilecekti~. - rılmıt ve hastahaneye yatırıhmttır. Önümilıı ııeyyah mevsimi olmak iti- halı ve Radyo fir~eti için ya.ıılınq bir rafta~lar; vartaıf. Çarpmba aeceei a-

Mi!le~ m.ekteplennde .oaglık ve barile bundan sonra Sandal bedeıta- yuıdan dolayı Fket tarafından apl laturlaı - ilt6e lıer- ilıi tarafa men 
yurt bilgılerı, heaap derslerı okutula- Ne yap"' ı!~cak? nindalı:i llatıf Dleflıerinln cuma Un- IDlf tahkir davaaı~daD; ~raetlerinl, ıup olaa llilyld!er birbirine clnnlfler 
caktır. . • . !eri de açık bulundurulmasına !.ctı. Alev .Yaİ!"uru .flri de ııçtımai aındl~ ve lıanlı Wr lr.H'(i:aJ'll yol açınqlıırdır. 

Millet mekteplerı talımatnaıneeı- . E ete ka ril . . yekdilenne mllcadeleye aevkettlğin- Bu eırada Mustafa oflu Muatafa 'd . 'b t tb'k· T vf'k f d" • menı nıan e rar ve mqtir d 312 . . dd "b' t i nin 1 Teırlniaanı en ıtı aren a ı ı 8 1 e en lftln zev- · en . .ıncı ."'8 e mucı ınce . ecz - köy odaıından dıprı gılanıı ve kav-
dolayıaile bu ıneaele i~e alikadar o- · ( ( • yel"."!nf ıstedi. Bu~dan aon~~ l'l'~et gayr durdurmalı lstemlf, fakat atıla• 
lacak idare heyeti iııtımalarına bat- Ce8İ nası ge dı? DAROLACEZE BALOSU velı:ili ur~ra u.fradıklarıı;ıı a~yledı ve tabancalardan çıkan bir kuqun ile 
lanmııtır. . Salıit ha•edıuı aııucndan Alamet Darülaceze balosıı için hazırlıklara tazmiııat. ~te~ı. Bunun üzerıae mu- yere yılı:dmqtır. 

Hazırlıklar ikmal edilmektedır. Tevfik el-elinin Hvceoi Şadiye hanı- devam edilmekte ve balonun çok par nun vekıli .mudafaa"'!" Y•.Ptı . _ Ku1Jun kaaılı üatüne isabet etmit 
Mekteplerin küpt günü yapılacalı mın telırlmize seldiii haber alıaaralı lalı olması lçln çalııılmalıtadır. Balo Mutealı:ibe!' hey~tı hakime :;ıııza tir. Yaraoı afırdır. Vakayı ihdao eden 
merasim yakında teapit edilecektir. tahkikata baflannutbr. Bu kabil kadı komitesi yann son içtimaını yapaca- k~rey~ çelı:il~ı. Netıcede SHar;.=:, ~a- !erden Ahmet oğlu Mustafa, korucu 

ktı hıplen Fabn Kemal ve uat sın Ali ve arkadatları ı'andarma tarafm-nlar kamın 11111cibince ancalı: talik ve r. M N ·ı Hallı:a dogru 
TRAMVAY ÜCRETLERiNE ya zevçleriııia vefatı vulıuundıua son- beyler ile · . ~1~ p !at be terin dan tevkif olunmuştur. Mecruh mem 

ZAM Ml7 mecmua•~ aalııb3ı0 li naukd" ceyza a leket hastanesine yatırılmıştır. ra m-1ebtimiae ııelelıilecelılerinclen İTFAiYE VE SEYROSEFER s ay haptG ve ra ı y , 
Alınan malumata ı:öre Tramvay talak olup olmadıiı Paria konsoloo- t f . "d'· 

1
..... k·ı . d ancak Nail B. 21 yatını doldurmadı-. · t iliz r .. kııelm · ı i elan ı talik · · t aıye mu ur uı:une ve a etın e ş~k~til nbgil /raı"'~ yu . esı vke uahkumuz ~u mi :.ı"-ı . . •çıdn bulunan seyrüsefer müdürü İhaan ve ğmdan cezının 6 da biri tenzil edil<- * Balık ve et - Lüfer balığı bollan ailesıy e et ıat erıne zaın ısteme - m eıueye muracaa ı mıı ıse e .. f "d·· ili... de blk rek 4 ay s gün haıı-e mahlrfun edil- ıaqtn. Dii& yalnız Boğazicinden balık 

tedir. karar alınnuımıı oldup cevabı gel- aeyruse er mu ur .~e . ta dimn; bildirdi. Fakat sabıkaları olma- haneye 12 kayık lüfer gelmi•tir. Fi-l k "rikJ la _,.,__ · "- B ---' t •--- -'- Şad' mezba1oa muhaıebec111 Hayn beyler .. - , Tramvayın e e ti e sı .,...... mıı~. u v-ye ....-ııam- ıye · d'lınl 1 d' dığından cezaları tecil edildi. Kararın atler 80 kuruta kadar dütmüttür. 
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undan dolayı yakında tetkik edilecek hanonm hudut hariciae çdcardnıaoı tayın e 
1 

' er ır. _ tefhiminden sonra Reis Kudret B. Bundan başka palamut t;ı ucudamış-
o\an elektrik tarifesinden sonra tram muhtemal sörülm*tedir. YOK ARA;Aı:RI J I maznunlara hitaben şunları söyledi: tır. 
vay şirketinin bu talebi de tetkik edi- Ç N _ "Efendiler: Cumhuriyet mah- Et fiatleri de ücuzlamıştır. A•ma 
lecektir. TAYYARECiLER lYILEŞTl Yük arabaları tekerleklerinin ka- kemesinin verdiği hükmü dinlediniz. altında kıvırcık eti 60 kuruştur. 
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YUNAN MÜRAHHASI GfTTI Evelki giin Ze}feriya köyü civarın lmlığı altı santimden aşalı olmama~ı- Bu karar gösteriyor iri biz matbuat • Bu ne parasıymıı? _ İstandart 
da kazaya uirayan Hollanda tayya- na ve altı santimden aşafı olanların hurriyetini sui istimal eıtığiniı le.- kumpanyasi muafiyet mazbataları be 

Muhtelit mübadele komiıyonun- recileri iadei sıhhat etmişlerdir. Tay behemehal lastik takmağa mecbur naatindeyiz. Türk millction ve onun deli olarak Petrol inh.•~r idareı;indtn 
daki Yunan Başmurahhası Atinaya yareciler tedavide bulundllklari Aıne- oldukların~ encüme~i Emanetçc ka- kanun.!a~nın. t~keffülü ;'!.tında ~ul•-ıyar;:m.milyon Ii~a ittcm <tedir. 
davet edilmişti. M. Diyamandopulos rikan hastanesinden buııun çıkacak- rar venlmı~ ve k•yfıyet alakadarlara nan hurrıyetı BlZin ve sızuıle be.al:ıer lnlıısar ıdaresı bu hesabı hayretle 
dün Atinaya hareket etmistir. !ardır. tebliı! edilmiştir. lr.ilmenin ~~ lıAt7fine aöre lıullan-



A P.Ill l MDlll 'Mıu.Jvr:r. TlA 

21 T°'rlruevel 1919 

BUGÜNKÜ HAVA 
DWı lııraret azami 19 11gul 11 

dcrec ld Bugiııı rilzglr miltelıanU 
Havıının açık olmua 

1ıllt v muazzalI' filmın bllQmum erk k ve kız mektepler 
mudilrle• ve mualllmienyle talebts1ıı.ln gormelerlnı teminen bir 

cemile olmak üzre 

Hatıra defteri 

21 cQ haftamn 2mciliginı ]an
dark mektebinden Haklı. E. ıcazan· ı 
mııu. Bu yazı ıudur: 

Şchzadebaşında 

IliLAL 
'"Bu haftanın en mühım haberi A-

tinadan Jstanbula gelmıt olan sulh 11nemslırındı bugiin 

Ayasofyada 

ALEMDAR 
yalnız 20 kuruş iı~-r~ıle kabul edilecek· 

kongra ı azalarının §ercfinc baı mu- !erini llAn eyleıler. 
Akif Ali bey, tam kapıdan ratımı yazacağım.. harririnız Siirt mcb"uau M.ahı:nut be- Alemdarda: ,ründtlz 2, 4,5 rıkar•~ı esnada, ııevgiliai Fey- * * * yin Pc1a palasta vcrdigi yiız kitilik ve gece 

" ~ ziyafctUr. Bu ziyafet ıulh fikri gıda· HUA!de 
hana: Ertesı gün, Fayhan hatıratı- amr tqkil ettiği için pek kıymetlidir. :=;.,,.,..-

- Ben gidince, masamın Ü&· nı vazmag-a b•u:Jadı Mahmut beyin nutku ise kay1J1ak11 1 '-'--"-"....=; 
• S h di J ~ • • • ıııııııııııııııtııııııııııııııııııı..._ _,, ıııııııııııııııııııııııııııııııııır tündeki paketı aç. ana e ye « 2 EylUl _ Öyleyin uyandım. kompostodan daha gllzcldir, mumaı· 111111111111111111u11111111111nıı•,. , 11111111111111ıııııııııuıuıı11111 

getirmi~. Yan d kimseler yoktu. Geç l!yh J>:lif ve samimi aozlerile mille- :: :: 
F h k f il dı nn a tin cik.anna tcmamen tcrceman ol- :: :: 

ey an a a aa a · vakrt yaup, geç uyandmı nu muştur Türk milletinin aulh arzuıu :: :: 
- Olur.... muhakkak mide azabına oğru- her kesten fazladır. ÇünkU frtraten :: :: 
Sonra kapıyı kapamağa ha- yorum. Bir fincan, sıcak sıcak, müsakmetperver olan Türkler hakla- :: SiGORTA f RKET( :: 

zırlandı. Akif Ali bey, kapının kahfcli süt içinceye kadar bu nna ~zi o~dukl~ıru her vesile ile g~s :: :: 
-iğinde durdu z d vam ediyor .Çamaşırcı- termışl rdır. Dunyada artılı ıulhu 1:ı- :: :: 
-,. • a ap .e . temeyen kalmamıştır. Fransa Harbı- :: TO ki f B k k dil 1 ti : : 

d . _ Sakın teşekkür etme dedi. ya ven len: 1 !ıra 50 kuru . Ha- ye nazırının sulh hakkındaki bcyaııs.- :: r ye f an ası tarafından teş ti e m ş r. : • 
0 

ru l f aÇr~ERfNE' Ben sana daima borçlu blaca- va çok güzel. karar: Yalnız Ce- tını havi bu günkiı Miliyette münde- :: Yangın • Hayat - Nakliye • Kaza • Otomobil • mes'ully• E: 
iHTiRAS lilmi on~mtizdek. çar· 

ıamba akşamından inbareı 

b P R • . . : Güzel kokulu bir gül de- mille yaşayacağım. Calibe ha- riç telı:rafnam~~e bu_nu teyit eder. :: maliye Sigortalarını kab 1 eder. :: 
uydum ki puınç yerme ka- : . kı tli b" z ya koy rumdaki nefis tuvaletlerden biri Nazırı mumaileyhın sulhun ve Al· :: E: 

• ln)ak ·· re yeni bir ıey keı· metinı, yme ır va 0 
• Enf b" d manya ile itilifm en bar taraftari ol- :: Adres: 4 OncQ Va ıf h n lstanbul •• fu 0 

u . uz Hem ondan çok 11- makla, güllerle kit gelinmez. ~ al.ac~g~. es ır e manto duğunı~ bey.an etmesi el!>"tte pyani §§ Telefon: Jataabul - !131 Telıı:raf: fmttyu E§ 
ş k d dd• V b · ne sözden sonra dıktıre,;egım. ehemmıyettır, mildem ki arzuyu u- 11111111111111111111111 1111 11 11111.., ~ 11111111111111111111111111111111111. • ... 111 . .., 111..,Ll_,.•1 ıı·,tnı'<t cuz, tm de o a ar muga ı e .u ~ra Ö •. d T ki mum! aulb ve ailkllndur §Üphesiz ınak 11111111111,11111111111111111•11 11•" "' 111 11111111111111111111 1111111111 .... '- .,. ._ • 

inıış. Ben buna pek inanmak ia- çıkıp gıtti. « yle yeme.ıp_n e e r v~- sat ha11I olacaktır. G 
t iyorum. Çünkü bunun ta- Feyhan hizmetçisine seslen- ~· B~a gençligındbeahsn, g~nKçli- Seyahatlarile, yazılarile, sözlerile ILLJYETJN E LENCELERJ Şebremanelinden: YavatÇ• 
b k ruku pilavın ortadan kalk· eli. gındekı a klardan ettı. on sulha fevkalade hızmet etmekte bu- p.hin mahallesinde wıun ~ 

d ektir · . . kordıya deye bir bar vannış. O lunan Mahmut beyfcndiye ıu vesile caddesinde 155-238 n •Ar 
ma,'1

1 
buemki h • . ••t• b" ·ı·- - Kız Pervın, gel bak Tekir barın bir artistine ı:ı~ık olmu"- ile arzr ıükraru vatan ve viçdan bur· 

1 
dükkan 700 mezkür mahaıu..OC-..- a er yıgı ın ır pı a. bedi · · """ " dd d · 

· · • p·ı· d kalka ne ye gebmıış. muc artist de bunu sevmiş imiş cu __ a __ •_•_rım_ .• _, ------- 259-168 numaralı dükkan yıyışı var. ı av orta an r . . "' . dl 
sa so:ıra riğitlik karakterleri na Feyhan,_ kır saçlı aş.ıkmı '.fe~ Bır ~!~~ mış, mış; ıı;~ş ... Amma lstanbul Şehremaneti kuruş bedelle talibi üzenıı 

b ır 1 cak deye çagırırdı .. Tekır nefıs bır sevgılısıne sadık degılımış, baş- olup ihale müddeti 45 te§ di 51 1 0
PASTİRMA' tek taş yüzük getirmişti. Pervi- ka metresleri de var imiş. İmiş 1909 • •10 5 istikrazının eve! 929 cum'lrtesı günü terıı. 

d d · • t nin gözleri dört açıldı. Feyhan ve imiş.. Yeni akdolunan ttııaıoame edilmi~ olduğundan talipleri' r.e c e csın pas ırma kızdı.· kr. ·h l ··dili'" 
k ·ı A b C ·ı d beru" Idatı mez ur tan te evaznn mu evcnm ve uaı e ca a emı e a • mucibince t!I e}'IOI 1929 tarihin-

i 1 .iz etmek leh• - Ne oluyor sana? Giderken yor mu de"e düşündüm ve ag-ıa- lüğüne gelmeleri. , de tediyesi icap ıden SB nume .,. .,. * 
ı.ma a her gün mübareği kendi söyledi: Sana kokumu mağa başladım. Neden ağladı- rolu kupon bedeli mezkQr ıttıa- git 

'~rlm. ialnız bir ıey beni endi- verdim farzet. Bwıa mukabil ğnnı sormadı bile. Kusurları namenin Muhtelit Hakem mah· Şehremanetindenı CihaJ1 
'" · · de pürtelaş Hasan efendi tol' şey sevkediyor •.. Rivayete ba bana bir vazo verirsen, borcu- vardır amma, beni hiç ısucvap keme•lnc:e tescil muamelesi do- ~ 
ı Irr a eşek etinden falan da nu ödemiı mi olursun? etmez. Yalııız bana kızcağıznn, ıayıslyle Si Teşrlnlevel 1929 ta· h~esinde alçik dam yoku~ 

tırına yapılıyormut. Bunu i- Pervın,· hanunırun •0··zwı·· den dedi, kucağına aldı. rthlnde tediye edilecektir. Meı:· D 9 ophanede lyas çelebi ıt 
Y • Ra rGnkO yeni anka bllmec:emlılD lesinde Akar su yokuşunda ~ .. 

ıidince ne zaman paıbrma ye- pek bir şey anlamadı. amma, ip Derdim varsa ona söylemeli kı'ır tarihten itibaren şehrlmzldo bllmec:emta lıalledllmlf fekli ki 5 yeni Gedikpaşada esir ,,.. 
ı , içime bir etek tüpheaidir uzatmadı: imi~im, çünkü o, ömründe ka- Banka komerçlyale ltalyanaoın mah dl' 

d. . b" ka ,, b 1 k 1 1 1 SOLDAN SAÖA: 1 YUKARDAN AŞAOI: mal allesind tiyatro ca A düıuyor •. Bu en ıtemı ır ar - Hakkınız var efendimi dm elde edemeyen, fakat artık Galata fD e mer ez yes ye ı - Azemet (5) ı - Vezneci (7) sinde 10-24 numaralı hanel~ 
daııma söyledi~. • • Bana tu Bir az sonra, gen" Cemil gel- kadrodan :ı_ıek iyi anlayacak ça- mezkGr Bankanın Londra fCdh- 2 - Bir n<"Vi hıyar (4) Nida (Z) 2 - Dürüst, ıyı· (3) Gedikpa=da esir Kemal rn.~ 
t d dı · " - bul b damını B rinde Tbeadneedle aokatın a ,,.. ,,. arz a ce ap ver • di O da küçük, zarif bir yazı gı an ır a I· umu- d 3 - Çehre (5) Nida (2) 3 - Çalgılı gazino (J) IUlpelr lesinde tiyatro cadde~M 

Kardeş! Onun kolayı var! · getirdi Bir de gu .. zel mu sildim, göz yaşlarımı kurut- S2 numeroda kain şubesln e 4·_ Çofun aksi (2) Ruha mensup gerdanlığı (5) 10 _ 
24 

numaralı hanC".:, 
y d • · t etinden masası · ' bak s bak tedlyata mübaşeret edllecetl vo (6) 4 - Kira (4) Nida (J) d-cı .. e ıgdın. pas ır1ınankın.n_e . zan·f defter verdi. tum, saate tını.. aate .- ı müfrez 3 oda 1 sandık o _. 

rteaı d h d M eli 38 numerulu kupon bedelin 5 - Diğer (5) s - Nemli (9) 1'ift" y~pı ıgı~ı an ~ma ıçın e Fayhan memnun oldu. Cemi- tım mıy ı, emen gı er. er - alan hamlllnln yeni ltlllfname 6 - Dü•tilğü yeri yakan (4) 6 - Afyonlu nebat (6) bir he!Syı müştemil kısnn ~k 
gün ke.ndine dık.kat et! lin bo sarıldı·. venlerde, uzaklaşan ayak sesle- • ·1m k · · a~ 

H 1 h 1 d b !ılık ynuna ahkr.mını tamamen kabul etmlf 7 - Hava ile meıgul olunan yer (9) 7 - Şin (3) ye ven e ıçın ayn ayrı _c.r a ü are cetın e ıa ır , Deft d sraflanmı rini dinledim. İhtiyar olduğu ne 8 N (2) s B" h aı...: (4) ...._ ·· d k 'fSJ'f h 1 • h • d d"kl · l - ere e, ma buluaac:ağl ııan olunur. - "'a - ır arp ~u .,.. ye- muzaye eye onmuştur. f" 
mı rnarı• e ı erı tey e - yazarını. belli. Cemil merdivenleri uçar 9 - Oturulan yer (4) Görülen fCY mi~ (3) )erin şartnameyi gönnek it,.. r 

hası eşekli'~ ile ifade edilebilen ·• gibi inip biner .. Mahaza Tekir KİRALIK HAN t: (2) Nota (2) 9 - Nota (2) Geri verme (4) her gün, münakasaya gir111~_.rt 
b~r h l görürsen hiç. tüphe etme Cemil sarardıft: a- de, bana gelirken, daha canlı · "h ı Ü il l ıı teşri ili"'" 
ki pastırma eşek etrnden yapıl- - Hiç bu de ere hesap Y rıkıyor .. Onu, asıl ihtiyarlatan Maçkada Te•vilıiye karakolunun • • • k • çını a e g n ° an ~ 

ılır ? " • c b ı f b 929 pazartesi günü levazılll mıttır, bir daha o adamdan al- z mı benden aynlmak oluyor kar1111nda Teıvikiye • İblamur 110ka· 1 a 1 a 1 ası tamıratı dürlüğüne ge mdcri..~~--
ma ! Yook, böyle değil de öküz - Peki?' ~azılır? , . . .. · . ğında bet odayı, hamamı, ıu ve e~ek- . * * * 
gibi bir mankafalık ve anlama- - Ne bıleyıın .~:·· Meseli . cPervın: Te~ır gıtb mı? d~- trik teı~aatını havi s No .. ha!'~ !Ur_a· pat" 

1 k .. h d ed hatıralannı yazabılirsuı. dı. Kızdan. Dogrusu ama Tekir lıktır. Kira11 55 liraya ındirilmııtır. Tu-tu• n . h" rı umum mu· Beyoğlu daireainden: . r 
maz 

1 
muta .' e ersen, .,.._ _O da nedir? dedirtmem. Utanmıyor musun Gezmek için kötedeki mektep. leva· In IS8. • galtı z. B. Merkezince bır "'sı 

tırma aıgır etınden yapılmıtbr, kız ded" H eli ben um mağazaaına ve pazarlık ıçın Ga- ,. 
1

.. • d ·r ·1 bi k · b ıunmuştuf· 
yemekte devam et! - ~ masanm ba!i~ ge • ım. ay. neyse, lata rıhtımında kefeli handa 35 nume dur uğun en : gı 1 e r eçı u lift" 

Bu nasihat fena değil, likin, çer, .gunün vukuatını teapıt e- o~~ k~ çekiyorum, ~ense roya müracaat. • .. bipleri bir hafta zarfında rn 
ben pastırma yemediğim halde dersııı.. mutemadıyen. bahşış çekiyor- KİRALIK EV Cibı-li fabrikasında yapılacak tamırat kapalı zarfla munakasa- caat etmezse satılacaktır. 
hazan bu halle · k~ndimde mü- - Hiç bir wkuat olmıyor •un. Beyfendı de! ya konulmuştur. Taliplerin her gün şartnameyi görmek ibre mil * • • alı 1" 

ki U1. 7 · kka l · · Şehremanetinden: Bu sab • fi ıahede ediyorum. Onu ne yap- ··· .. .. • .. . «Cemille barda yemek yedik. Şişlide Tramvay caddesinde 232 racaatları ve teklifleı:i i~~ ~raber ıo ,Stemınatı muva te ~~ aiali oldufu takdirde köprü g•_C:,:-IJI 
malı? O hangi pastırmanın te- -· - ~ ~ordu~, sezdi- Çorbaya potaj demek liizmunış. No. da il odalı her türlü esbabı 28 -lQ.. 929 pazartesı gunu saat 10,30 a kadar Galatada muba- at ikiden üçe kadar açık kala~f 
airi? Anlayamadım! gın, hissettığin şeylen yazar- Garsona metr dotel denecek- !.tirabıti haiz ruüceddeı ev k.lralıkur. yaat komisyonuna tevdi etmelri. y rı:ı 1 

lZZETLO! am.... . m.iş. Çatal tabağa vurulmaznuş. Gumek ,e !iat için BtJoğlu 958 ozgatta 7 norn~ İ>' 
Geçenlerde «Cumhuriyet» le - .. Evet amma ben muhamr Aptalm biri göz etti. Cemil telefon edilmesi. H d ·ı 1 k d jandarma mektebi JJ1 

gördüğüm Türkiye güzellik kra değilı:···· . . harrir lma kabahatı bana buld~. Cemili, başladı. Yazdiklanru:-okuduğu aıuarna~a ) e Rll ara arasınua dürlüğündenı at' 
liçe!erinin resminde bu ııazete- • r· unun ~ın ~ 0 haşhaşa,. yalnız oldugumuz za- zaman şaştı. Hissiyatı, kağıt fi Y Jılelıtebimisin 6 tqrinievvcl 9 ~" 
ni l .. d" .. A "b be · ga uzum yo ··· Y surat mı man sevıyorum f · l d • " '" b' 1 ' t rihinde ihalesi mUkarrer buluna ,,, 
d ntm~'! .mu_ u~ ı··lf" r. ymt ediyorsun? .. Aşkolsunl .. Hedi- . .~. ıh . utn'"stüne düşünce,balecıl otluyor u. u~uncu ır yo CD a arı ]Ü ııJll . .J# 

e asvı~m gormuı um. ua.zı; e yeme mukabil surat.. . Bana .gebr~gı yaz anenın san. bar~arclıı, .. ..o ar a yaşı- ::! :;;:ı:;-;.tt:ıe~llı:s edj)r"' 
lt;re ıenlık. Bu zat haylı tınn- _ Senin geti diğ" h eli fıatıru soyledi. Onunla yemek yor, şıfahi duşunuyor. Harcı- ... 
d r ın a ye- · k kı ·· ·· E Fak b rf tir. ,.r.., ır. • • .. • . ler hoşuma gider, çünkü seni se yıme ııa suı:uyor. tten son- yor, harcıyor. at u sa ıya- Haydarpa~a ile Ankara arasında yolcu mUnakalaonın ırtnl1' Mektebin ı tqriniaani 929 ıa~ 

Bu muşahe.den_u~ı y~arken 'ferim. Yarından tezi yok hatı- ra komposto yıyor. Otomobol. tm bilançosunu yapmıyor. Son- oldu'~"nu gören Devlet Demlryolları ve Umanları l'mumf idareli den ı tqrtnlevvel 929 tarlbln! '~ 
bu arkada,ın ısmını Agi.h İzzet Canım manen okşanmak isti- ı;u bir senelik ihtivıcı olan aıta00 • ,,. yu:mııım. Doğruyu ıöylemek dönektir» diye bir tiir parçası yordu. Bir tatll söze, yeni aldı- ra.Cemil odaya girdi. her gün Haydarpaşadan saat 20 de hareket eden 10 numaralı azami liOOOO kilo •lımek 3 - ı. '., 
lazım ise ben onu hakikaten iz- vardır ama bu bize ait değildir, ğmı şapkamı fedaya hazırdnn. Fayhan omuz silkti. katarla Haydarpaşaya saat 8 de muvasalat eden 9 numaralı katan tarihinden 31 • 10 - 929 ta~ 
zetli bellemiştim yanlıımıf. Bu Çünkü hatada ıarar etmemeyi Amma dikkat ettim, sevilenler _ Ne o? Dargın mıyız? 20· 10 929 tarihinden itibaren Haydarpaşa • Ankara - Haydarpap ::~.!~.m:::~\ir:::O ~·~,,. 
ufak kusuru bot görmeli. Mat- bir meziy~t telakki etmelde be- aşktan bahsetmiyorlar.» - Hayır amma artık seninle ara:\lnda i:jletmeğe karar vermi~tir. br .. , uıııtndall imal edilec~kti'~ 
~a~ aleminde Etem İzzet, Se- raber ne bizi pek az tanıyan A- « Saat birde odamda yalııız- geçinemeyeceğim. 20 . ı 0·929 tarihinden itibaren Haydarpa~ ile An.kara arasmda le 31 tttrlnievvel 9Z9 tarlJaiO~' 1' 
la. mı hzet, A~i.h İzzet ve -fzze ııih beyin ne de pek iyı" tanıyan dnn. Tekire telefon ettim. Yat- _ Sebebi? dilf p•rtembc cUnU aaat on .• ~ 

uf her gün i~leyecek olan ıiç katar :ıunlardır· " . dı ktebl udiltl'I"" tın . ak bir mevki farlôle- izzet Daver Bey biraderimizin bu id- mış, uyuyormuş. Rüyasında be- _ Hatıra defteri. Posta 11 at Muhtelif ,.at ıan arma me m 
Mel!~ ııibi İzzetliler o kadar art diaya t~ edebilecek edna bir ni görüyormuş. Telefonda sesi - Anlıyamadım? hareket: 13 19 

iil ~~~~: :U: .. =~~:-t.ıdııı ~ 
lı_ ki ınıan~. tatırmamuma im nümunelen olmadığına kaniiz! gençleşiyor. Esasen güzel ko- - İnsan düşündüklerini ya- Ha)·darpaşadan teminatı munlıbta için ya~ 
kin yok. Dunkü Cumhuriyette Vakıa yazılarımız nalq ber'ap- nU§Ur. Kendinden bile bahsetti- zar, sonra okursa neticenin neye Ankaraya muvasalat: 7•25 9,05 U,38 )JülıGmetçe müteber ifbaJD •• ~ 
bu hata~ızı t~a~ib ederken A. br. Likin ne olaa yolumuzda bı ği vakıt, benden bahsettiğini his vardığını tasavvur edemezsin. Ankaradan hareket: 20,20 19 11,35 !At ve ya banlıa mektubu ~ '-
Daver agabeyunız Aıih beyin raktığıımz izler meydandadır. setlerim. Hatıraları yazmak, derdinin fc- Haydar~yı muvasalat: 14,28 9 8 caktir. Milnaltap kapılı •ur<'~ 
a~dan bizi döneklikle itt:ibam Ona bakınca kava mi çiziyoruz Matmazel muhavereyi kesti .. tografını çıkartmak gibi bir şey ile icra lıılrnacıktir. Pey 1 .,.;.J....-ı 
edıyor. . . ..1-ı:.ru mu oidı"Joruz bellı" olur. Cannn sıkılıyor .. • b h" · Peı;ta katarlannın teehhür!ÜZ seyrü seferlerl'll temin için rin ticaret odaaı veal1ta11nr ıı'-, 

V kı -. .- " oluyor. Ne yapaynn, ana ıssı- rnaları ınecburldlr. Talip o•~.A 
a. a: . Hele denisci ıözile bakılına! • * * yatnnı değiştirmeseydin.. badema ! ·bu katarlara fazlı araba IU.ve edllmeyecegindea mevcut melıtebe mıır .. caat •• ıarffl',,,..,. 

'Zira Fele m mesleki n&aua • FELEK İ te Fa h~~auratı bö le Selimi İzzet mevkilere öre bilet nrileccktir. kumalan ilin olunur. _ d•"' 
"!..ılıiueı u ltı taebl te/rlkao :88 tor : _ &ı kumandan geliyor... 1 - Of çek .acakl. DezJer. Muatafa Kemali yakın ,,, 

- Mutlaka atacağız... Dedi elini uzattı. • ı Dedi, çekildi. Fakat dilinin Hamranın aşkı memleketine- nnek. . de ,. 

ŞK GONEŞI 
Diyorlardı. Hamra yüksek ııe - Baş kumandan geliror!... ucunda hep bir söz var: dir, memleketinin ııdı dı.: - Bize de ıelııe, bı~ eV 

sle: Bu tereddüt san;:, esi geçer ge - Bu geli§ boş bir gelit de- - Mustafa Kc:maJ Türkiye- doya doya yakından got~ -~ 
- Efendiler Mustafa Kemale çmez, Hanwt!lı11• gözlerinin içi ğildir. ıidir. Diyor. .. iill ~ 

inanınız. Kemalizme bizi inandı sevinçle doldu, ışıdı. Dunnadan bunu ııöyliyor. Zi- Bütün ideaJiııt aşıklar böyle İdeal çocuklarının. b~Y·rJeP:ı. 
Etem izzet ran bir taraf ta dediğini yapma- - Onu bir defa daha görece hni yemekteki münakaplarla aeverler .. Bu kadar çoşkundur- ve heyecanları kendı fı~}·ıı ~ 
~ ktır... ğim ... Oh. Bütün imannn taze dolu. Onları düşünüyor, onları lar. Onu hepimiz Hamra gibi ae baş tanıdıkları bü~kletl ıı1'~ 

Diyordu ve ilive ediyordu: leni yor... işliyor, fikirleri ölçüyor, kendi vdik. mak, ya ıönnek, y:ı. ıs.ıı 5ııt~ - Dir saat bile çok. Bir kemi tctebbüıler üzerinde ıörüıülme - O .. " Düşmani memleke Dedi, hiç kimseyi bekleme- vatan severliğinin terazisine vu Mustafa Kemalizm büyük hız bulur. Gördükçe 5~1d•,.. 
kten ne çıkar. Btitün ko ye başlanmııu. Hamra: tin harimi ismetinde boğaca- den elini miralaya uzattı: ruyor. Hele bat kwnanda- yarın Tilrkiyesinin altın anah- okudukca hızlanırlar, ta _. 
zumuzu ortaya koyduk.. - TemamiJe müstekil, hür, bil ğız .. " diyordu. Bu olacaktır ... - Güle güle miralaynn. Bel- nın geliıi haberi ona öyle heye tandır .. ! aeverler. rttl ,,.. 

Cevabını verdi ve gine ileri tün memleket topraklarını hu göreceksiniz... ki hastanemizi de gönneye ge· can verdi ki .. Mehtap gözlerinin • • • . . • • . Hamranın içini kavtl 
hatlara gitti! dutları içine alan bir Türkiye Bu sırada Muhsin Bey telefe lirler ... ay bebeği kirpiklerinin cölgesi- İki dakika .•. Üç dakika .. Beş li arzu da bu gün bu ... şeı1' :J 

Diye bir hatırasını anlatıyor, iatiyonu:. Başka türlü bir sulha ndan geliyordu. Sandafyaama Dedi arkadaşlarına döndü -: ne girdimi Muatafa Kemalin si- dakika. Hamra hep onu düşün - Onu y.kından .~or cı~ 
Hamrada ihtisaıılarmı aöyliyor- razı olamayız... oturmadı: - Bu gelif bo§ bir gelif defil luet'i alev dalgası gibi bu gözler dü: Yakından gönırse ~ 
du. Emi.r neferi g~ldi: Dedi. İç hastalıkları hekimi - Müsadenizi rica edeceğim. dir... den süzülüp geçiyor ve bu afev, - Bu geliı bot bir geliş değil. kalbe kuvvet ~e!e~ erf"fl_ 
. - Mıralay beyı telefondan iı Süleyman Bey: Dedi. Herkes yüzüne baku, Ve .•• Herkesin yüzü güldü! ışık,hayat dalgasile kamaşan,co - Sakaryadan beri durdu den vatan sevğı~ıııı Jı', (!' 

tıyorlar.. . - YunanlıJan Anadoludan başhekim sordu: * * * şan zihin bir durakta stop edip durdu da şimdi niçin geliyor? 1 cek, ideaJini besJıyecei 1111. 
Bqhekim: atmadan böyle bir ıulh yapama - Ne diye canun daha yeme Hamra yemek dönüıü doğru duruyor. Bu durak: - Harp mı başlıyor? 1 nı tazeliyecek, cesaret'.~rs'~-~ 
- Cannn, yemekte diyeydin .. yız... ğini bitirmedin? odasına çıktı. Küçük bir oda. - Mustafa Kemal aşkı.. - Biz mi düşman üstüne atı cak, daha kuvvetl.e bııg Jlliİ,.,-

Ne söyliyeceklermiş bak... Diyordu. Bundan sonra mü - Zarar yok bu kadar yeter .. Bir karyola, bir lavman, iki hav Dır. Hamra için Mustafa Ke- lacağız ?. - Biz yalnız hur ve 
Dedi. Fakat Muhsin Bey: nakafa daha çok alevlendi: -. Bu kadar acele ne var ki? lu, bir sandalye, tahta bir masa mali sevmek memleketi sevmek- - Zafer surnaylarırun ötece- Türkiye istiyoruz.. -1.,. 
- Söyliyemezler doktor... - Yunanlıları atabilinniyiz? Mıralay hemencecik demin cık ve .. Bir bavul. Odanm bü- tir. Mustafa Kemal, Kemalizm ği saat geldi mi? . · · · · · · a geı>~ 
Diye kalktı .. yürüdü. Atamaz mıyız~.... ki şenliğini, k~ahalannı bıra tün Cfyaaı bu! Kendi odası. dediği millet dininin ilk başıdır. Kendinden ge1;ip düşündüğü B.ir ~ ~o.nr~. ~~r Jll35ş 
Salonda münakaşalara deva Mevzuuna gırdı. Hamra, Baş kmış, sert, kestirme, kaya gibi Bir saniye pencerenin önüne ki buna sofular dininde: bu vect halinde bir tek içini ka- vakitki gıbi kuçucuk . 

11
el 

m edildi. En çok Londradaki hekim, kimyaırer, bir iki d"ok bir asker yüzü ahnıttı. citti: - Peygamber... vuran arzu var: ıBıtı 

MELEK SINEMASIND 
irae cdiieccıcnr. 



• 
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CHRYSLER KRAYSLER 

Kraysler otomobillerlnfn yeni 1930 modelleri ilk irsalatı fabrika tarafından Türkiyeye mütevec · 'ıen yola çıkmıştır. Bu sene, 80 modelindeki 

büyük tipten başka tamamen yeni, gayet müzeyyen ve bir çok teceddüdatı havi 4 Euhtelif yeni tiplerin satılığa çıkarılmış 
• 

olduğu bize fabrika tarafından telgrafla: 

Otomobil • 
pıyasasını 

teceddüdat 
altUst edecek şayanı hayret 
olarak bildirilmektedir a 

bir 

Pllmut Bir çok tashlhatı lıevt olmakla beraber son derece güzel bir renk ve karöserlde olarak henüz buraya vUrut etmişlerdir. 
66 Modell Kraysler fabrikasının en son icadı olup 6 silindirli ve malOmunuz olan metanetile maruftur. 
70 Modeli Ezher cihet tasbihatı havi bir çok teceddüdatı fenniye ile mücehhez şimdiye kadar mevcut olan 65 modelinin mütekemınilidlr. 
77 Modeli Son derece müzeyyen ve lüks bir otomobil olup mutasavver bilcümle rahatlığı cami ve keza bir çok tect"dclüdatı fenniye ile mücehheıo; olup şl mdiye kadar dünyad. hiç bir etomobll fabrlkuı tarafından bu 

derece güzel bir imallt vUcude getirilmemiştir. 
Bu sene Kraysler otomobilleri dijter senelerden daha ziyade piyasaya hakim olacaklan gibi bilcümle otomobil ıreraklılannı da hayret ve te!Aşa düşürecektir. 

Şimdiye kadar esasen gayet az benzin sarfiyatUe maruf olan Krayslcr otomobillerinin bilOmum yeni modelleri benzin sarfiyan: 

Yeni bir ihtlraın medyunu şükranı olarak oldukça daha az olacaktır. 
Tiirklyede dahi mevcudu binlere baliğ olan Kraysler otomobilleri taraftarları. yeni model Kraysler otomobllleri ilk partisinin vüruduna sabırsızlılrJa intizar etmektedirler. 
Otomobil mübayaw arzusunda olan zevatı muhteremenin pek az bir müddet sonra vürut edecek olan yeni modellerimizi görmezden ev• d diğer bir mübayaatta bulun malan b!lyük bir bafifmeşrepliktfr. 
Kraysler otomobillert, en müşkülpe~ntlcrin bile arzulannı isafa kAfidir. 
Her kim yeni otobillerlmizin vüruduna intizar eylemek hususunda mutabık olup ta bunlara ait katalokları almak arzu ederse liitfen zirde muharrer tiplerden hangisini arzu ediyorsa. diğerlerini çizerek pullu bir zaıfderununda 

Posta ile göndermelerini rica ederiz. , -, 
Yeni nıodellerimizden Plim ut 66, 70, 77 ınodeli katalok
larınızı gönderiniz, otomobilleri gö.,teriniz. 
isim : 

\dres 

~~l~K TAYYARE PiYANGOS~ 
YED İN CI TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye; 

45,000 liradır 
Ayrıca : 

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

ve 10,000 ,, Bir mükı\fat 

j ..... 

11 _... KELEPİR! 
1 v ' '• 

ve 
1 

•nikoyunde kargir iki apartıman dairesile bir küçük haneyi 
tlv(rYrıc.a alunda büyük odalan havi fabrika ve depo ittihazına 
llıire~t bir mahalli ve ana muttasıl bir antrepo ve eşcarı müs
~ııı 1 havı büyük bir bahçe ile dağ mahılinl ve alafıranga 
sura •rıı: . k&rgir su depolan ve ıu tesisatı ve aynca üç dört ma

buıun~lıle~izi kayıkane, telefon ve mükemmel sığlıım rıhtımı 
lirah n Yuz bin lira kıymetinde büyük bir sahilhane 15000 

~ğf rsatılıkAr.diye 
g't•t ucu (J1da piyıaa yerinde gayet metin ve mllkemmcl bir ardiye 

z satı lık ıır. 

Satılık mükemmel otomobil 
tıı. ve deniz motörü 
QlJİk 01 k , Hem açık ve hem kapalı gı-

·l~ 1 ar a. yet lüks bir otomobil ile 
Ilı ~Y~r k . .. . . 

Utöru uvvetınde gayet luks ve kıymettar hır teneZi!:!lh 
gay.lehvcn satılıktır. Hasan ecza deposuna müracaat 

~eyriseiain 
.\lerkez Acenta<ı; Galatı kli?rÖ 

bııınJa, Beyo~lu 2.Jö! Şube 
ıcenıesı: \Ja'ıınudi)'e ilanı ıltııda 
htanbul 27 40 

lytalık sür'ıl poslnıı 
(\Tersin) vapuru 22 te~rinicvvel 
~alı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle bir

likte :\ltunoluıta uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalııv. yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

NAiM V ~PURLARI 

lzmlr postası 
Seri, IUks ve muntazam olan 

ADNAN vapuru 
Tşrinievel 

21 inci PAZARTESİ 
gün il 16 da Galata nhıımından· hare
ketle ( lzmlre) ve Çarşamba günü 
lzmirde.n lstanbulı hareket eder. 

Galata Gümrük lmşuındı Site 
Frınsez hanında ili numırıdı Umu
mi ıcantılıfına müracaat Telefoa 
Beyoğlu: 1041 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lıiks karadenlz postası 

Millet vapuru 21 
Teşrlnlevel 

Pazartesi ~:::i ~~şad~1 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

Ordu, Glreson, Trabzon, Rize Jy 

1 azimet ve Görele. Ünye ve 

1 Sinop iskelelerine uğrayarak 

1 avdet edecektir. il Muracaat mahali: İstanbul 

1 

Meymenet hanı altındaki yızı

.:;.ane. Telefon İstanbul 1154 

Kraysler otomobillerl Türkiye vekili umumisi: 
1 tanbul, Beyoğlu-Taksim, EldoradO 

Birinci ve ikinci sınıf k -
maralarile giivcrte yolcuları için 

mahfuz mahalleri havi 12 mil 
sür'ata malik 

vapuru 2 ı 
~terlnicvel 

HiLAL 
flazartesi 

g!ln!l akşamı Sirkeci rıhtımından 

1 

hareketle Eregll, Zonguldak, Ba

rtın, Amasra, Kuru~aşile, Cide 
iskelelerine azimet ve aYdet 

edecektir. Y tik ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 

acentesine mUracaat. Telefon: 
lstanbul 3!05 

TAVIL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Ayyalık Ekspresi 

ıfa....Saadet 
~----,·apuru 
TeinnıeveUn 2 linci pazanesi glln 
akşamı saat on yedide Slrkct nh . 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
ınıkkale, Küçük kuyu, Aitın oluk, 
Edremlı, Burhaniye, Ayvabk iı
l<clelerlne muvasalat ve çar~amba 
gUnU mahalli mezkOrdan avdetle 
aynı bkelelcre uğrıyırak cuma gü

nU lstınbula muvasalat edecelcrir. 
Mıhalll müracaat : Yemiş TıvU
zade biraderler. Telefon l1tanbul 
22.10 

MesaJerl ve Pak• Marltlm 

llınpaoyalanııı npurlan Uı 
Güzel sayahatler 
Her hafta " Mar~lya " ya ha-

reket eden vapurlar Pire ve :"la
poll limanlarına dahi uğrarlar. 
Tafıil&t almak üzere Karaköyde 
Lorant Rebul ve şürekisını mıl
racaat olunması. Telefon Beyoğ!IL 
203 - 204 • 1704 

ALIK YAGI 
lan ~en~ lüh ve sür'I poıluı 

VATAN 
VL'PC'RU 

~~~.~:-çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 
dak lnebolu, Samsun, Ordu 

G!reson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gld~cektlr. 

Taf~i!At için Sirkecide yelken
ci hanında klln acentasına mü· 
raoat Tel. lstanbul 1515 

-
-~ 

KARTAL '',MARKA~ 

HUTCHIHSON 
Ensaaıam 

LAstiklerldlr 
\,......,;:;;;; 

bi!Jük tenzilat 

LÜKS 
Çorapları uzun müddet 

dayandırır. 

Yeni bir çift çorap alırsanız 
bunların uzun müddet da
yanmasını isterseniz imdi 
LÜKS ile yıkarsanız çorap
larınız iki misli daha fazla 
dayanır. 
LUKS ün safveti kat'idir. 
ince telleri yıkanma tehli
kesinden ınuhafaza eder. 
LUKSü kullannıak çaına
şırlaı- için bir teminattır. 

--....... ~ ............. 

.. .... .. .... . 

.;;:::::::~===r Öksürenlere Katranı r-ı_. . . ~ , : ........ 

f" .. 6iztt'l18il'inr 1 

Devlet ~emir ıollan ve Hmaolail·uöiôılli idaresin~cn: 
Daima Beyoğlu fstiklll cadde

sinde 391 numeroda 

EPREM 
mağazasında bulacaksınız 

i Fiatlar berkesin kesesine 
uygundur. •••••• ~ ................ ı 

400 tahta kar küreği ve 00 çift keçe çizme kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 7 2 inci Teşrin 29 Perşembe günü saat 16 da Anka 
rada Devlet Derniryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak 
kat teminatlarnu ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür· 
lük kalemine vermeleri laznndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malı!:eme dairesinden, Istanbulda Haydarpa~a mağazasın
dan tedarik edebilirler 



• , 
1 

BİN SÖZ 
BİR tt.ESt\f 

~ıgi?;z amiralı tarafında Tabfıııdekl Cllmhartyet UldMIH 
Çelenk vazedillrkea yapılan dDnkll meraelm. 

UZMi~ Y~RALAR 
t\~\~Ll\RJNTANl! CIBANLlfRDJf 

'< Sit<ATRiN :ır 
merhemi pek teslrlidlt. 6ilümum euanelerde 

~nıniyel sas~ı~ı ınü~orınınu~ee: 
Saıılı efencımin 18621 ılmız numaralı deyn senedi mucibmce 

Emniyet sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde 
,.. ırlıl' ııanuna mrhun bulunan Silleymaniyede katip tımsettin 
ı: halle~inde Hurrem sokatmda eski ve yeni 3 numaralı ve 120 
ır'?ın arsa uzrine mebni a.hfap iki buçuk kattan ibaret 9 oda, 
' ~ofa. bir mutf k hir kuyu, ( 10) arım aralık ve mtiştemiliıtı 

1 
a •cyı havi bir •pnenin tan.mı vade.i hitamında borcun vrilme 
r-:sindn c1-:; a\i. ~atılığa çıkarılarak 910 lira bedel ile müşterisi 
·~ ıına kat' ıırL • çekilmif iken bukere yüzde on zam ile başka 
ıır müşteri çı a.ak müzayede bedelini 1001 liraya iblağ eylemi~ 
1lması cihetile mezkur hanenin 23-10-929 tarihine müsadif 
Jnıimüzdeki çarşamba günü tekrar son müzayedesinin icrası ve 
nuamelesinin ikmali mukarrer bulundu~undan talip olanların 
nezkfir günc1e nihayet saat on bte kadar sandık idaresinde ha
ı- bulunmaları lüzumu il!n olunur. 
---
-~~~ Leyli ve nehari 

i ·kııı lisesi 
Tam devrclidir. BUtan sınıfları mevcuttur. 

Talel-e kJ, dm• devam olunmaktadır. 1 ler gıln mılracuı ~ 
Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında. ~ 
~~ Telefon lst. 2534 <:eo::::x;:Cgığ 

İki liraya yüziyle kus tüyü yastık 
' !~ıanb"!<ia ç:ıkmakl'lard1 \)efllle sokağındaki Kuş Tuyu f•brıkasın<la kıı~ 

'"' en kil•ı<u • 25 kuruştan b4'1&r. Ku, tüyü kumaşı hazır ya>tık. şilte.yorgan 
hbO\ -a.lon ' . !•i<lan pek ucuz flaıla •anlıktır. Galata .. ray ser~i>indc 

ta. dirler< ınazh,r o!Jn fahrikayı birkere zıyareı kafıdir. Telefon lsıınbul.!02~ 

Her nevi ~--'!·ıiı--~· -~~~!!i~ 

İn i azda, sul hazım, ekşilikler 
I~ ·;ra H •n · '' lvunlutoncfo, ııaeeyan, karacı~er 't hohrek hastalıklarında 

Yanm hardak •uya bir kahve kaşıjl;ı 

1 rv~~?~."'~~,~~,,.~~~u 
·-·=~ - --- .. _--·-
Ma~ rif veka etinden: 
1035 Numcra1ı kanunun birinci maddesi ve buna müteferri 

talimatnamenin ınaddei muvakkatesi mucibince ı , 1/1930 tari
ıinde Istanbul gu.ıel ııan'atlar akedemisinde mimarlık ruhsat
~ame imtihanı yapılacaktır. Ona göre imtihan vermesi lazım 
~elenlerin vesil:alarile birlikte 25 kanunu evvel 929 tarihine ka-
1ar vekalete müracaatları ilan olunur. 

Eczacı Ye di~~i ıııekte~leri ıııü~ürlü~üo~eo: 
1929 - 1930 senesi tedrisatına 21 Teşrinievel 929 Pazartesi 

günd mübaşeret edileceği Eczacı ve dişçi mektepleri hey'eti 
talimiyesi ile talebesinin malumı: olmak üzre_ilan olunur. 

Hay\'anatı ehliye sergisi 
25 Teşrinievvel 929 Cuma günü Dolmabahçede eski hasa

ırlarda açtlacaktır. 
Kaydükalıul 21 Teşrinievvel Pazartesi akşamına kadar ser

rle: 

PAZAlfl ~~~i 
21 T.E\'F,L ıuıq 

..,.. -._.. .. r • • '\ f ... 4ft •.._.....,.- ' • --~ · - • 

' 

Bir mDddettenberl t•lırlmlzde misafir buldnan B. M. M. ~elli l(tzım pa,a HL 
dlln Ankıırııya avdet buyurmu,ıardır. 

Anlıarada yapılan sonbahar at kotulanndan heyecanlı 
iki aalıu ve Hylrcller ---·---------,.,;...._.,.. ....... ....---....... 

OKSIMENTOL (PRIOOr•ı aı..orlilı-'ot- lıHtaJılrlarınde. 
fiiiijiiiiiiiiiiiii!iiiiiıiiiiiiiıılııı...------~ 

'ICREHLİL~IU, 3111/ICALILAlfA, 111'1~ 
W' KEllllf ZAY,,Llltt.AlllNA, NAHILE 
"•ir '1111Ell /IA/JlltLAll1', ÇOt:IJIUA
RIN llÜYIHfLS/NL, ICElllK lftlllKtllfl.A, 
RiNA. HAJTAlllfOAll llALKANlARA. 

en ""' cıı .. KEFALJIH •ht dit.,.,..,. ıorıt •t,.,ı.,.. h••• 

Bahçe kapıda 

Ertuğrul mağazasından: 
8 A Z 1 O A 1 R E• L E R D E 

TASFiYE 
MÜNASEBETiYLE 

HAKİKİ BÜYÜK TENZiLAT 
--

MAARiF VEKALETİ NEŞRİYATI 
LİSE KiTAPLARINDAN NEŞREDlLENLER: 

Birinci sınıf kitapları: ikinci eınıf kitaptan: 
Edebiyat ( Ali ('anıp Bey ) 135 K. Ruhiyat (Şeklp Bey) 80 K. 
Nebatlar ·re~ıihi ( 1 larn • ) 95 • Oçllncl ııaıf kltaplarıı 
Hende'° Dersleri ( :",azım ve Havri Bey) 12S • içtimaiyat (izzet Boy ) 7& • 
l'muml Tarih ( .\hmet Refik Rey) 15.5 • Cebir ( Cilt : 1 Halit • ) 141 . 
l mum! Tarih ( Ali Re~aı " ) 1 ;ı~ • Cebir ( • : 2 ~ " 

) ıso 
" 

Umumi Tarıh (Ali Re~ıt " ) 13S 
" 

Orta mektep ve Muallim mektebi kitaplarından neşredilenler: 
Edeh! l\ırnat \u:nuneleri ( ilahı l'ahrı Hey ) Birinci Cilı 45 Kuruş 

" 
• .. 

Pedagoji Tarıhi 

Mektep l lıfzı,,ıhhası 
Armonj 

( " " 
( " " 
( , 'afi .'\ıuf " 
( Dr. C'el~I Apıl • 
( Cevat -

) ikinci • 5~ 

) Cçüncll • 70 
) 85 
) .~o 

' 1'0 

ilk mektep kitaplarından neşredilenler: 
Çocuklara ra~anni deLierı 

idare! B<>ti~c ıldreri 
' Zekı 
( Hilmi 

bn ) 

" ) 

Müracıı at Yeri : 

Devlet Matbaası Satış yeri 
"' 

4-0 
40 

" 
" 
• 
" 

• 

lü~sek Mülıen~is nıekte~i nı11~a1aat konıisJonun~an: 
Mektep dahilindeki sobaların kur·I zarlık suretile icra kılınacaktır. tep idaresine muracaatları ilin 

durulmaaı ve buna muktazi boru ile ı Taliplerin 23 Teşrinievel 929 Çar- nur. 
üç adet yeni sobanın mubayaası pa- şamba günü saat on üç buçukta mek-

rosta Tel~ral lli nıe~te~in~e ~ot ve Matinist tursu: 

olu-

1 - Hük ve Simens memuru ile 4 - Kursa kabul edilecekler kabul- 7 - Kabul edileceklerin ya91 on se-
Makinist yetiştirileceğinden aşağıda- larini müteakip Noterlikten musad- kizden aşağı ve yirmi betten yukarı 
ki sartla talebe alınacaktır. dak bir taahbut name vereceklerdır olınıyacak ve askerliklede alakalar. 

1 B, k 1 d' ··d tabut name sureti idareden verilır. bulunmıyacaktır 2- ırm< tepomayıpye ıaymu . ·d ı- kal · 
detlc Hük ve Simens memurluguna 5 - K~bul edılenler 1 arbeye aka 

1 
8-3 Adet fotograf ve evrakı lizım· ı 

. . . . _ . , 3 sene hıımet etmeye mec ur a a- · h ·1 y · p h · · ve mesleğı makınıslıge muktezı ma1u kl cyı amı en enı osta anerun ust 

an,umu 

(MANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir. 

Vücudu rüzgarın tesirine 
kar'ı muhetaz~ 0der. 
Hafif ve giyinmeii kolay 

Yalnız Galııtıada l(arakGyde 
Voyvoda caddc~ı kartısında 

EKSELSiYOR 
BUylk elblH majtazaımda ıatıhr. 

lnglllz blçlmlufayıt müntahap 'N 
muhtı Çlfldordı 

kostümler ve pardesöler 
,., mufambı dlirııılııdt hınımlua mıh.., 

gıyı mUntahıp ve son moda 

lpekll
1 

muşambalar 
dahi vardır. 

TEDIYATTA TESHii.AT 

i····~i~·,t~~()~'A.ii····ı 
ı SiNEMALAR ••o•• ................ .,••••••••••• 

11111111 

Tepebqı ıiyıı
•ornnda 

ıalı gilnü ak,ımı 
_aaı ·~ı .<ıo 'ia 
ıılnız nuallinı 1 
!erle talebelere 1 

l(amarbaz 
5 !)erde 

Coma gOnltri 
matlnt saat 
3,30 do, her 
cumart••I ak· 
fımlın lqln 
Hatlarda ton-

zi!Aı vapılmışıır. ------
:\ 1i11 e ı tiyıtro•und• bu al.şem 
Şevki bey tam•lllerl 

Bahar bülbülleri operet komik 
4 P. Dans. \ ' ar\Cte. 

li:endl keendin ıraş olmak zevk· 
!idi< F akatıer 'e ııze kalmak 

için mt~hur 1'kambilli 
PfiKER TRA" BIÇAOI 

1$ ~· ı 
~o"ifoı 

\$. POKER 4 
· k ca ardır. k t da b 1 k h ti' ·· matı iktisap için aç'1acak bır urstıır. 6 M 1 .. dd 1 d a ın u unan urs eye .numey-

. . .. uayyen ° an mu e sonun a yizesine 25 Tctrinievele kadar olun~ J 1 ! d T kli 1 d . 3. - '!'al!pler musabaka ıle .alınır ma tekrar imtehan açılır muvaffak olan- . . . . . i e ıra~ o ma ı ır. a t erin en 
kın1sthk ıçın Sanayı mektebı mezunu lar münhal varsa vazife verilir inıte- malıdır ayın Yırmı ackuınde ımtchan sakınınız. 10 adedi atmış kuruş-
vc tesviyeci olmak tercih sebebidir. handa muvaffak olmiyanların hiç bir !ar yapılacaktır. ıur. Cmuml deposu hıanbulda 
Makinistler ayrıca resmi Sınai Fizik şey istemeye hakları bulunmıyacak- 9 - Hük ve Slmensciler için ayd.ı Tahta kalAde 10 numarada. 
(Bilhassa Elektrik) ve Kimyadan im tır idare isterse İkinci kursa kabul e- otuz Makinistler için kırk lira verile- AK DEKALO Vt; ~ERlld 
tehana tabidirler. rlt-bilir. t:f" ittir. ı .... iiiılllİiııiiiiııiıiııi••lliıı••• 

(, 
o 


