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liARtci SİYASET VE 
FIRKALAR 

1~Y?ı mefkureleri taşıyan ve 
'1ıı etın .ekseriyetini temsil e
:tııı~U1111et1i bir fırkaya istinat 
. ~ 1Yen hükumetler, vazifele
~ e Çok büyük müşkülatla kar 
· tlar. H:epsi ba kabir telden 
· . llıuhtelif fırkaların mu
~t bir ittihadından müte-
"ltıl b' k ' 1 . .. '• ır e serıyet e ış gonne-
~lışan hükumetlerin harici 
ıa:tı de, dahili siyaseti.nin 
!)ın~an çabuk müteessir o

.. ~~ ahılde kat'i bir ahenk ve 
'la ~Un teessüsüne mani olan 
tıa •htilafları, beynelmilel ha

ıstıhdaf edilen devamlı 
l·Ulh ve uzlaşma faaliyetine 

ı r:1~klar cıkarabilir. Siyaset 
~,"il ihtiraslarının alabildi-

' 
1nkişafı her halde devlet 

Gazetemizde çıkan Jazıların hukuku mahfuztlur 
Abone şartları· ;: İlan tarife•i: 
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:~~;:":i;:ı:;;;;~~~~: Evelki gün bütün Türk göğüsleri biS: ~ef'a )Seferberlik başlıyor! 
e~ti~~~~1:1:i:~i:ı:~1~~:~: daha gururla şişti ve vatan hudutları ·~ınde 16 yaşından 40 yaşına kadar 

~r~~~~e~'.m~~ph!~~~i:~~~ tek bir ses icidildi: Yacasın cumhurıyet her hes okuyacak ~birleşmesinden mütevel T T 
~~1~~:~~:;t7 ~a;::!d~~- Ankara ve Istanbul' da cum- Maarif vekilinin 
-<pı

1

Yettedir. Parlamento in- l t•? ÇOk mühim bir 
b,ilrı,ht'rikimemlekettede huriyet bayramı nası geç ı. 

tıt,ır ~~kaya eks iyet temin tamimi 
'dıgınden te kkill eden Ankaradaki geçit resmi tay-

ctıer, nıhay gerek da-

~ gerek harici siyaset ·sa- yare filolarımızın da iştiraki le 
d ~a Yapılan pazarlıklar-

iııı 0&ınaktadır Bu pazarlık- pek muazzam olmuş ve Gazi 
e e,n rnühım kısmı daha zi- 1 • • 
u' ar.ıı siyaset cephesine Hz. nin bilhasa takdir erını 

~~s {~der Harici siyaset bi- Celbetmı". Qtl" r 
lıa crıya bunlar için bir alet y 
~,: tdilir; Mevki iktidar h•r d k [ l 
~ab ır.kaıar arasındaki nufuz Darülfünun a gece pe heyacan ı eza-
tı:ı,kt e.kseriya hükumeti de- hürat yapıldı; talebe cumhuriyeti ebe-
bı'l. ıç,ın gıl.rip hareket ve l hl • il' l 
tı, Cz,onlara sebebiyet verir. diyen yaşa aca arına, yemin e l er 
g ıı d~ Bnand kabinesinin ge- ANKARA, 30 (Telefonla) - - Ankara, büyük bay-
hoyı,ıııb<liste ekaliyette kaln•a•ı ramı Cumhuriyet merkezine yakışan asil bir samimiyet
Ucrı 1 • fırkalar koneinezo.,un-

•te gelztıiştır Dahili siyasetlnd< le tes'it etti. Bugün gündüz bütün şehir kırmızı bayrak
tı:ıuarız olan fırkalar azası, )arla donanmıc, gece baştan baıa elektrik ziyalariyle nur 

J~ t, Ve bılha R n havza- " n; ~i:l 
liy • ı t1e hllkGmet- lanmıştı. G11 i d .. n bire on kalay nın a met .-aşa O u-

Millet mektepleri 
yarın açılıyor 

!dehtepte kinıler 
okuyacak? 

Millet mektepleri yarın ak
§am mutat merasimle açılacak 
ve Cumartesi günü tedrisata bat 
lanacaktır. Yarın ak,am yapıla MUHIM BiR TAMIM 
cak merasim hakkında alakadar ı Maarif vekili Cemal Husnil 
!ar tarafından istihzarata bat- beyden maarif emaneti vasıtası 
lanmııtır. 1 ile tedrisatta bulunacak mu 1-
MOFETT iŞLER TOPLANDI !imlere tu mühim tamim g 1-

Dün Maarif müdürü Haydar mittir: 
Beyin riyasetinde toplanan ilk MUALLIMLERı 
tedrisat milfettiıleri millet mek .. . . 
teplerinin açılması için son mu· ' .• Geçen •ene ~ ~'!nl~rde harf ın-

','.'lan ekse•ı1 ct · 1
< '.:ırı azas .• 1 ğu bide açık bir otomobille meclise geldi. Meclisin tebrik 

' kı "" 'e birleşmişler, ve hükü- merası'mi tam bir sadelik ve intizam içinde ceryan etmiş __,,...., _____ ,,,. ~ ıyette D~akmişler. Bunun • 
k t . . ) f ~ kılabının vadettiğını ııtıhoal yoluıı

arrera ı teşpıt e~mıt er ve az- ·da, yeni bir mücahcdeyc atılan r: ıı ... 
al şube açılması lazım gelen ma tinıizin ön •::fmda büyük ve tari!ı bır 
hallerde tedrisatta bulunacak e- 1 vazifeyi yüklendiniz. 'la1t~ıyasi hayatının en parlak ve ve bunu takip eden geçit resmi geçen senelere çok faik 

ı 1
Y•tli bir devresini ya- ve muhteşem olmuştur. Reisi Cumhur Hazretleri kendi- Rel~c!.'m~ıır Hz. Biiyii~. m.~llet mecllsiııden çıharlarhen 

~:n. olunan Driand, kab~n•- aine tahsis edilen tribiyünde geçidi başından sonuna ka-J .. Vılayetın dış kapısına ıkı bu-ı 
manet hocalarının mıkdarını ko Geçen devrede sekiz yüz bin yeti, 

1 d kin türkü ümmilikten kurtararak o-
mışmuş ar ır. k h ı · d" · 

" Fasını vcrmeğe mecbur kal- k ba k ] her taraf 
'!ar ranaız htikOınetinin en zor dar dikkatle takip buyurmuşlar ve arasıra gözüne ilişen 'Y.~ 

1 
Y.rat. ası mış, 

1. ici ııyaset meseleleri, ne de k kid d • kt J h kk d d r a ı sus enmış 1• \ 
h•k~asete taalluk eden işlerdir. uaur ve ten. e e~er no a a~ . a m 8 yanın !'ye - Bir kıt'a asker sokakta ve po 
"•ı met teşkilinin, ve hükumet lan Baş Vekile, Erkanı harp reıaıne rey ve mutalaalarıru 

1 
lis, belediye müfrezeleri de içe- 1 

t'1ıd~•.•ısınin en can alacak nok- izhar buyurmuşlardır. ride selam vaziyetinde duruyor 
tdu181~e emniyet ve denmla iı- (Mabadi dördüncü sahifede) lardı. Saat tam 10 da kabul me-
t•;.h~ecek bir ekseriyetin vü- rasimi başladı. Merasim esna-

':~;,~~bi~~~~~~~rı:i~r~:~;; Istanbul'da bayram nasıl aında bir bando, milli·marşları 
'lıt ıgı ve kaynaştığı bir meml<- çalıyordu. Hükumetin en büyük 

.ı.1ııı buna kolay imkan buluna- t ' • t d •} d •? mülkiye memuru olan Vali Mu-
1 .anya d-1 <la son zamanlar- es J e J J • hiddin B. resmi kabule riy.,··~ 
~h siyaset bahane ittihaz edi- ediyordu. 
ld a.ziyadc dahili hedefler gü- d " "k b' ' 'f 

r ~tlı bir hareket baş göster- Beyazıt meydanın a buyu ır resmı geçı RESMi TEBRiK NASıL 
• 

0
ung planı hakkında rele- ld b··t" J t b l zam YAPILDI? •suıune müracaatı temin i- yapı ı ve l1 un 8 an u muaz 

, ""a'istler tarahn<lan yapılan tezahurata şahit oldu Vali beyi evvela şehrimizde 
h 'k" · d" ·· d.. - bulunan mebuslar ziyaret ve teb u umett uşun urmege 29 T e•rinievele musadif Salı men her ev penceresine Türk 
ve enerjisinin mü- .. ~ . S rikatta bulundular. Mebuslar-

' kısmnıı nasyonalistlerin gunu Cumhurıyet bayramı la- bayrakları asmıştı. ok~klarda- dan sonra Üçüncü Kolordu ku 
1da! ı sırsiz brakmağa tanbul ve mülhakatında parlak ki kalabalık saat s.ı<ize doğru mandanı Ferik Şükrü Naili Pa

Pl••litetlere hasrettırmişnr. merasimle tes'it edildi. Daha sa merasime İştirak edecek kıtaat §a, askeri erkan ve rüesa ziya. 
Ilı~ ının ha:ı haz~rda AIIDanya bah ıaat 7 den itibaren bütün şe mektepliler ve esnaf cemiyetleri rette bulundular. 
lı.c-- D:f 0tesvıye ç~resı 0

b
1
-1 hir bayraklarla donanmış ve bu le daha çok kalabalıklaşmıttı. Kolordu heyetı.nden sonra Da 

~ 1 •uun c .tarı umumıyesı ı k d .. k I b l'd h k 
t 

1 
dir Fakat nasyonafütler, milli bayramı ya ın an gorme stan ~ . ~ ~e.vcu! er .~e t~p rülfünun Emini Vekili Etem A

ltirıııck için uğraştıkları ka- istiyen meraklılarla sokaklar talebesı ıyı gıyınmış ve ıtına ıle kif ve Maarif Emini Ali Muzaf 
, ~; inde ilk madde olarak, dolmuıtu. hazırlanmış oldukları halde Da- fer beyler Vali beyi tebrik etti-
~·ııı nın h~r~ mesuliyetind~r. IST AN BUL BAŞTAN BAŞA rülfünun meydanına gidiyorlar- l 
•ta:1"•ını ıstıhd~f. etmekte~ır- DONANMIŞ dı. er. 

Y tı:ıuahedesının. manevı et Bunu müteakip sıra ile şehri 
~ ~ t>ıühim istinatgAhı, Alma· Resmi ve hususi bütün daire Bu sırada Vilayette resmi ka mizdeki Maliye, Mülkiye, Adli-

~ 
• lııı 11 

harp mesuliyetidir. Al- ler, dükkanlar süslenmiş. he- bul hazırlığı başlamıştı. ye memurları ve sair vekaletle-
"' rnesuliyeti umu2Jarından 
"1tibunu diğer devletlere kabul 

~ı, n '· tı:ıuahedenin ağır ınad<le
lt,~t. bırer kendiliğinden dilşme-

4'1ııılı ','>ülahaza tarzr alman ef-
,Lııı;ı''Yesini okşayacak bir nıo· 
.• ".11'1.t · Vaymar kanunu esasisi 
lı,t~ bir kanun projesi hakkm-

:0. ıııu duı:ı:ıa müracaat edilebilme
\ ~I ntehıplerin onda birinin b'5y 
~ ~ir.c~ı.e bulunması laz~m gel
~ °'ıd ıdayette nasyonalıat!er i-
1ll01lı a bir reyi - 4, 100,000 
,'l~ıın'k güç olmiyacaktir. Fakat 
:ııı; ııı~n kabulü için l!zım olan20 
.;:ıııı :tecaviz reiy ekseriyetini 
'"•le' tı:ıtimkün değil gil!idir. 

l><ıılt~ neticede gene Strese
'lıoıı •k~sı galip gelecek ise de 
~ gıriştiği mücadelede hay
''lıQr § ~lacaktır. 
lıiJı • ~trliği bir millet için yal-, 
'ııiı,1 ~ıyaset sahasında d 'ğil, 

\iy . kayatta da muvaffakıye-
ıı rlarmdan biridi,. 1 

ZEKİ MESUT 

··-
TLr NAHİYELEHI 

tlefonla) -
~cvelcc mev 
; fa tam teş 

;:~tir. 

lstanbııl'da yapılan geçit resmini seyrelmek i('ln 
lop/anan mahşeri kalabalık 

Beyazıt meydanına 

SAHADETNAME ur yazar _a e get~~ !.nız. .. 
_ Başladıgunız buyuk '''n henuz 
ALMIYANLAR başlangıcındayız. 

Tedrisatın başlayacağı mahal 1 T.,.rinisanide yaratıcı ameli) enı-
lerde davullarla ilan edilmiştir. ze tekrar başlıyacakımız. NeılimiJİlı 

talii ve miJletimizin mukadderatı siGeçen seneki tedrisatı takip et-
zi, yalnız çocuklarının değil, aynı za

meyen yahut ettiği halde şaha- manda bizzat Türk milletinin de mü-
detname almağa muvaffak ola- rebbiıi olmak mevkiine yükoeltmiı· 
mıyan herkes yeni dersleri takip tir. 
etmeğe mecburdur. ( Mabadi 2 ncı ~•hilede .............................................................................................................. 
Istanbulda balık bolluğu 

Dün 600,000 çift balık çıktı ve bunun 
yarısı denize ~öküldü! 

100 paraya bir çift palamut satılıyor 
Son zamanlarda memleket ve nizden Marmaraya geçmeğe te 

hükümet için çok mühim bir va şebbüs etmeleri ve bu sırada ha 
ridat menbaı haline gelen balık- vaların balık hvına gayet müsa
çılık dün ihtiyaçtan pek fazla İt olmasıdır. 
balık tutulması yüzünden mtiş· Alakadarlar, fırtına çıkmadı-
kil bir vaziyete düştti. ğı takdirde palamut bolluğunun 

Evelki güne kadar yevmiye Teşrinisani nihayetine kadar de 
(120,000) e baliğ olan palamut vam edeceğini, diğer baıkların 

ı müvaredatı dün Balıkçılar cemi az çıktığını söylemektedir. 
· yetinin izahatına göre(600,000) BALIKANE M. NE DiYOR? 

çifti bulmuştur. Balıkhane müdürü Ahmet 
Bunun üzerine balığın çifti 50 Muhtar B. bir muharririmize de 

paraya kadar tenezzül etmiştir. miştir ki: 
H oca zade Yakup efendi is- ( Mabadi 2 ncl sahifede) 

Gazi Hz. ge<;it resmini' 
seyrt>diyorlar · 

minde bir balık kabzımalı, elin
de bulunan (2000) çift palamu
'u satmaktan vazgeçmiş ve hü

kümete ait resmi tediye ettikten 
sonra bunları Sarıyere götüre

r<' mensup müdür ve müfettiş- rek fakirlere meccanen dağıttı
ler, inhis"r i.:la•eleri memurları, ğı gibi diğer bazı balıkçılar da 
meclisi umumi ve cemiyeti bele iş yapmağa imkan görmiyerek 
diye azası, cemiyetler murahha~ satılamıyan binlerce balığı ee
ları Vali Muhiddin beyi ziya- nize dökmüşlerdir. 
retle tebrikatta bulunmuşlardır. 4 :;eneden beri görülmiyen bu 
T ebrike iıtirak eden ztvat fırak balık bolluğunun sebebi, pala • 
ve silindir giymişlerdi. Merasim mutların kışlamak üzre Karade 
saat on bire kadar devam etmiş- ı--------::-----ı 

t~SKERI KITAATI TEFTiŞ BU GON 
Bu müddet zarfında geçit res 

mine iştirak edecek asker, mek 
tep ve hususi cemiyetler Darül 
fünun meydanında toplanmış 
bulunuyorlardı. Onbuçukta Şük 
rü Naili paşa maiyetlerile bera
ber hazırlığı teftiş ettiler. Paşa 
askeri kıt'ayı teftiş ederken as
kere: 

( Mabadi dördüncü salıiiede) . 

2 inci sahifemizde: 
ı~ Temaşa tıavatı 
2 ~on haberler 

3 üncü aabltemlzde: 
t- \1ahkcmc intihal.ır• 
2 1"'..konomı 

4 tıncü aablfcml:ıde: 

1 HaT• rapnr• 
t Felek 

.,_ Roman: akslı: ,rınt'I 

Millet Meclisi 
açılıyor 
- -·---

Gazi Hz. nin nutku 
telsiz telefonla 

verilecek 
ANKAAR, 30 A.A. - 1 Teşrini

sani günü saat 15 te Büyük Millet 
Meclisinde Reisicumhur hazretleri
nin irat buyuracakları nutuk Ankara 

. telsiz telefon postası tarafından 1600 
metre tulü mevç Üzerinden neıredil e 
cektir. Nutkun alınır.asını temin iç.in 
31 teşrinievei Perşem e günü saat 15 
le ve 21 de bir tecrüb'c neşriyatı ya• 
pılacaktır. Makinelerin ayar edilebil. 
meıini temin için yapılan bu tı!crlıbe 
nqriyatı 1 teşrinisani Cuma günü sa· 
at 14,30 dan itibaren tekrar edilecek 
ve tam saat 15 te Ankara telsi7 tele .. 
fon İstaıyonu nutku n neşriyat ına baı 
liyacakt1r 
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--ff-::_S~n Haberler 
~--

itiraza mahal yok .. ı Kanun or 
Şıhhlgede 

E ıbba odaları * 
HARİÇfEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Şiddetli kış .. ! Buhran uzadı Tevfik Salim paşa ............. --

\<la ı) t ·t~\ 011 htı<lutlarıı1ı aş111ak B_a~onun tecrübesi M. Daladier bf! işten izah ed~r jandarma ve polis kuvvetleri bak-~ : . lÇlll havanın açıl- vaz geçit Devlet memuru ol~n doktor· kında dahili e vekilinin be aıt8İI 
l\ l llt'tıccler \'erıııez ması bekleniyor FARİS 29. A. A .- Sosa- lardan bazılannın ~tıbba ?dal~ Y. Y. td•ı' . · r ·ır ' !" • b' k h J:'b- rına kayt olmak 11temedıklerı .. Al\l~RA 30 A. A. Dahilıye ve-' run asd menbaı olan emnıye 

okotlar mektebi 

_ ıs~ mı. ı mec ısı ~r ço a~ yazılmıftı. kili Şükru ~Y•_.bey b~ akı.am .A~ka- ıiı etmiıtir . . adı 1 

Darülbcdayi beşinci haftasını ipler ve anlatmak istediği cemi- . LONDRA, 30. A. A. _ R-LOl l~nn bılhassı: radıkallerle bır- Bu doktorlar a da 3_4 üz li ra pal.asta dunku reı~ı keç.ıde •.ıtirak .Kudretli ve fedakar k'""';,t .. .ııı 
Armont» ve «Gerbidon» nun yet yarası bizde olmadığı gibi, ış.~ret!i ka~ili sevk balo~~ hava lıkte çalışma~a muvafakat eden ra kazanan serbt:s~ etibba l!e ay ~~:n ~:~·;:;:t v:=:ti-::""":::.::ırii· :::::::: ~u~~=~i:.,~~;;~==~•~• ci.ıd" n 
Ecole de Cocottes» adlı meş.- bu eseri hakkını vererek oynıy- duzelır duzelmez tecrub~ U· M. Boncour ıle mua~z bu~un~ ni mıkdarda tahsisata tabi tutul l~met paıa hazretleri de ziyafeti teı- layıktır. Bilhaısa bu huzur ve ;..ı: 

hur piyesinin adaptasyonu ile acak sanatkarlarımız da yoktur. çuşlar~na .. de".'a~ edeceğ~ res: M. Leon Bltı?1 ıı_n soylediklen malarına itiraz etmekte idiler. "!. etmiıl-:r~ir:. Zi_yafetten ıonra Da- müdafaa için dağ başlarrnd• uııı~ açtı Darülbedayi sahnesinde "Ko- men bıldınlınıştır. Hava ışlen nutukları dınledıkten sonra Et'bb od .. T f'k S hilıye vekili Şukru Kaya bey matbu- 111ız yollarda geceleri ı.aranlık ·..;ı ' · 1451 k 1590 ·1 h" ı a ası reısı ev 1 a- at müme11illeri be tta b 1 lard · · hai zaklar ~ 
Bu eser, Fransız tiyatro ile- kotlar mektebi" ni seyrederken nazaretı Teşrinisanide yapıla- reY_e . arşı . rey 1

• e u- !im pata bu huauıta bir muhar- mutlardır· ne tu yana u un a 
11011 

ve 
0 

tu temiz...,..... 
minde çok şohret kazarunıştıı. evelce okumuş ve evelki sene de cak uçuş tecrübesine iştirak ar- kilmete ı~tı~ak edılmemesıne ka ririmize deıniıtir ki: "Jaod.;._ ve polis kunetl · h ~ zııı:an g;'.nç ve ı.ıarıJJlll~ 
Hatta Hüseyin Rahmi Beyin "Huguette Duflos" da seyret- zusunda bulunacak olan parla- rar vennı.ştır:. . . -Odanın nizamname5i sarih in. ntanm ve Cumhuriyetin ~diiJ :.: .. : :.':.ıe u ~t nhr,:etle ..,,,,,,. 
~serlerinden b~rinde d.: b_~ k_it~p miş ~lduğurn eserden bambaş- n_ıento. ~~a_sı için 75 m~v~i tah· :Şu ~etıc~ uzeı:ın~ ~· Dala_d~- tir. Reçete yazmak salahiyetine ~~sadakatin ı~ıi ~ikma~an ve ö~- dır. /JI 
tan ve bunun ııham ettıgı fıkir- ka hır şey temaşa ediyorum sıı ettıgını haber vermıştır. er kabıneyı t~şkil ıçın m.es~ısı- malik olan her doktor ister me- i::'yen, feraıratio timsali 

0
1an bir Fevzi Paşa Hz. il 

!erden bahsolunur. sandım Eser ruhunu ve terns·ı Parlamento lzaaının R . 101 ip.- ne devam edıp etmemesı luzu- mur ister mütekait iater aake un ordusudur. Bu .ordu vatanda- ,. ,. 
Bu şöhret ve onun neticesi o- kudreti~i o kadar kaybetmit~ retli ~~i.li ıevk balonla uçu~ yapabil- mu hakkında dostlarile istişare olsu~ mutlaka muk~yyet bulu~ tm .:::.:.,ı1an: v.~..te.ıınke ~ld ~ leşekkurU . .::ıı fi 

. ğb bo d • 'ldir F melen ıçın lhım gelen tertibatın ha- etmiştir Meclisteki sol cenah k • b yar ye ftigın en emın o ugu ANKARA 30 A.A. BiıY~d ı~~ ra et şuna . egı .. · .. ~- Ateş gibi çabuk, canlı, her adım va i§leri nazaretince ikmal edidiği a- .. .' . . ma mı;c u.ri~tindedir. Bu hu- bir imdat kuvveti haline girmek yo- • . .• . ~,i '!""~ nsın asırlardan ben her turlu ıç da kuvveti artarak oynanmak la vam kamarasında bildirilmiştir. curn~ilrıy.etçılerı. grupunun s~- susta hıç bır ıatiına kabul edil- lundadır. Vatandaılarm haklanna, ~ .harbıy';: umuj"'re cuııJııırl~ ~iınai değişişlere kendini uydu- zım olan eserin yerine ekseriya SOCUKLAR ŞiDDETLi s~alı~tl~nn . dahıl bulunaca~ı meınittir. hurriye~~ne, memeleketin huzuruna mi:: ;~~ön=~t =~naıebetill j 
rarak devam eden en esaslı un- ölü gibi ruhsuz ve durtun, na- Bir kaç günden beri hükum süren bır hükurne~ kabul etınemege Devlet memuru o!arı uktor- ·:ı. asayqme ":'."t• yapılan -.e yapıla- telif cemiyet ve müeıaeıelerd"' of 
aurlanndan biri, bu büyük zevk diren de adi bir vodvil gibi kah soğuk fırtınaaı neticesinde bir kmm karaı: vennış old~klarmı ve !arın şikayetinden haberdar de- elikhbl ~vuz kart

11
.m<!a kanunun dıkları. te~rik te~graflannıı 1~ 

ve zarafet payitahtının salonla- kaha tufanı koparan başka cins nehirler buz tabakaaile örtülmüştür. (Aksıyon demokratık sosyal) ğilim. Fakat bu tekilde bir tika ferini bulur ruBota..::, bu :=ı!i,t ':"..".et cevap imünıu:lıgı kart•"":~ tını dolduran ve işveleri, nazla- bir şey geçmi gibi idi. Soğuk . ~~g~sı F~sanın garp ve g;upunun ancak _ M .. FCJinc.ıre yet olsa bile elimizde bir fey uayiti madde~n t=., etti; ~;:; :: 1".!'.,~':!-;:.:::::;:.r;~';' ....,.. 
n, cazibeleriyle siyasi, iktısadi Oyunun en ağır yükünü omuz ;n•_rkezkaını ıstığmıla ettımı§ v

1
e bazı mhahdal- nın başlamış oldugu sıyasete de yapmak iktidarı yoktuı. vatandaılann kilbinde bütün hu:.. lardır J 

h tü lli .. 1 .. . d l erıne r ya ş r. spanya u u- vam edecek bir kalıineye I'~uza K t l . l' . 
er r .. mu~ssese er uzenn .. e ~nnda taşıyan Bedia Hanım duna kadar Franaanın bütün şark . •. : .. '. . • ~~ mese eaıne ge ınce: 

kuvvetli bır nufuz ıcra eden gu- hıç te eserin tasvir ettiği kadın aahillerini dehşetli bir fırtına döğme- here.t ~dı~~ceg.ını mıılıeY_yın b!r Butün fUabat muamelatının Hukuk m ekte b ı· 
zel ve küçük kadınlarıdır. İşte değildi. Ne tavurlan ve sözleri ktedir. taknn muttefıkan kaht~~ etınış yeknasak olması ıçın Ankara· , •Ko~tlar mektebi» adını taşı- ne edası öyle İstanb~la haki~ HARiCiYE NAZIRININ oldu~u bu münasebetle hatır- dan .gelecek matbu nümuneleri Dün tedris hey' eti reisleri intihap edildi 
yan pıyes, bu kadınların nasıl ye kesilmiş bir müstesna nazenin BEYANANI latmak ıcap eder. Son s2atte a- beklıyoruz. Gelince kayıt mua- ANKARA, 30 (Tel-' 1 ) kt .. L; ~ 
1 

·~~: k'l ıl k · M ·H d "B ı " d · lına m l·~ t M D l• b ..-ona - An- Me ebe bu ııene 105 kit'-~ 
t ştıı;uu, 

0 
mev 

1 
ere ç ana ı- hissivermiyordu uatta" • . . en erson, urne ey e ı- n a uma a nazara:ı . a- me atına atlıyacağız.» kara H k k kt b' f .. 1 ~ . h 1 1 d 'kl . ,., guya rat t . ld • b' tukt La l d' . k b' . 1 'd u u me e ı pro esor er mec muttur. ~ ı;ın ne mer a e er en geçtı e- tamamen bu işe istidatsız ola- • mıt 0 ugu . ır nu a a ıer, yem a ıneyı teş <l en liıi bugün içtima etti. T""1ris heyeti Milli müdafaa vekaleti c 

. . h d d l . • Hey, Cenevre, Vashıngton ve Otta- · t' S f b J 'k · · Adi' · · ,....:1 nnı, er 'a ım. a naslı ı~s~ı rak tasvir edilen diğer kızı oy- vanın sulha ve tahdidi teslihata götü- vaMzgeDçml ıdş' ır. . h"k. t" t e er er 1 natysbeetıne . ıyke. 1v1 .<;~le HMı:Jı~ut ~- odr~uı~ndun. vazifeıi~. ~u••'!°~~r. duygularından ıçten ge en ısteK naya Ş . H 
1 

. h 
1 1 

ld . b . a a ıer, yem u ume ı eş- sa y, reıa ve ı ıgıru u .. u .. u du- ıure.ın e ıfa etmeaı açın te<T~ · 

l 

. d b ' dah f dak" lık . n azı ye anıma aynı te- re~ mer a e e~ 0 . ugı_ını_ı eyan et- kilden sarfı nazar ettiğini M. Dou- ( 8 . . . : · ı ve) profesörü Cemil bey intihap edil- (17) zabiti cumhuri etiıı 111ii ;,ı 
enn en ıraz a e ar dns sahnesinde birbirinemüsavi mış ve demıştır kı: bır ımparatorluk . b"ld" . . ırıncı sahıfeden mabat ) diler ı~tı· d b'lh b Y '' ı-, 'kl . . . . . . ahi'! d , k . d d - ·ı b 1 ·ı 1 mergue e ı ırmıştır. B 1 d • ba . • ma a ı a11a u ıene ya- olan Aııkara hukukunda talı"' • ettı ennı ıçın ıçın t ı e en derecede acemi go"ru"ndu'"ler Ka- no taı nazarın an egı' eyne mı e SABIK BAŞVEKiL iLE aşa ıgınız ve tarmağa mec- pılacak tedriıatla pr • aml . .. . . .. . ~ 

b

. . .. d - .. di . kt . d d.. .. r . h . . . bur ld - k __ ,_ ··ı.: 1 ogr ar, nqn- mek uzre kayıtlennı 11teınıt ır eserdir. Boyle ol ugu ıçın r dın sanatk• l · · d !'" b'- n~ aı. ~azar _an uşunme ıyız, ve :r PARIS 29. A. A. _ M. Daladier, ~ . ugu'!uzu .. u.rnuu.. ve. yu ~ ~- yat meıeleleri görütülmüttür. ti -'-ebe ka -••ka"' ı 
k

. b F d k h . . ar ar. ~çın e. ro U ı hın butun milletlere brakmış oldugu . . .. ' . .._ ~ek ıçın, mılletiruzın ıelun ıdrakı 11- • •• • • • '':':re e ~~t rt•..., ." J ı u oyun ransa a ço oşa çılmış kaftan gıbı kendıne uya 'kt' d' . • . t" • 1 1 . b reısıcümhur M. Doumergue ıle go zın d · ku ti' 1 Haber aldıgımıza gore muhıti miJ. goatermııtir Mektebin tedrı,.........-' 
gı·.....,; .. , hatta Faris hayatını ta- bilen yalnız Hal'd H dı.- ı ı'mil~ 'ı' sbı?'ası, ıç tımakaı mılaeae e lerı ey rüştükten sonra, yarın saat 10 da E- lacaktırauoa en vve ı yar ımcınız o- li mesaille ve inkilap hukukunun yük nn baılana."aı. ve ikmal irıııY.J ~"'Y ı e anım ne e ır suret e rJ ma ıyı.r liz ı ğ' · il .. ı • k · ı ·ı .ı· : -d ti' nıyan her seyircinin alkışlarını D'" 1 . h b k • . . eye ge ece ını gazetcc ere soy•· Vatanda larmızı kuma" da t et ıe prensıp ene &kadar edecek u- 8/11/29 tarihine kadar in--

k tır ıger en ep ya ancı ılıga tı- HINDISTANA GiDEN TA yy ARE miştir. M. Daladier, M. Briand ile u- ti<nn:~ .. tkar 
0
d bi gmila. ve mumi ve aluıı d•ıler çılacaktır cektir uıırunış rip te adımların d' b' ül' "k b ı tu o- gun tınız a r yon ye- . . . · .. • .. • ı şaşırmış ışar İngiltere - Hindistan hava hattına zun ır m a. atta u unmuş r. titkin insan bulınuttunuz. Hiç bir y • · 

.. Galiba bu şohr~t ve ragbet .ı;u lıklı hatunc_ag~zlar gibi temsile mensup Sltioron tayyaresi Cineve kör Mecl~ korıd~olarında ortaya çıka!1 memlekette hiç bir zaman her hangi ırtık paralar hakkındakı talımatnaıJll'....1 
sunden olacak ki Kemal Emin mahkum edıldıkleri meçhul hü- fezinde bir sakatlık dolayisile denize ba~ı ~~la~ hilifına olarak ~·-~rı- bir mürebbi neıil, bu kadar yetitkin ANKARA 30 (Telefonla) _Eski p al d ··şti~ 
Bey eseri yalnız dilimize tereli- viyetlerin karanlıg" ı irinde ka •• inmeğe mecbur kalmıştır. Vuku bu- an cu urı>'.~t pcrverler .. ~ı_rlıgı'?e inaaru bir anda, çocuklarının büyüme · · M · ' • . ar an~ egı jJ>", 

m
eye deıo.:l ad pte etm • D b 

1 
. . 

1 
d" ~ } lan istimdat üzerine bir İtalyan ge- mensup bir hukQmet teşkili ıçın mü- ıini beklemeden· yarını bu.n;n yap· ıçın aliye Vekaleti tarafından hazırlanan talımatnaıııe "'".J ı;• , a ege, a o up gıtmış er ı k ı · d ttı'ği takdird ' ·- ed'lmi t' k d ·1· d'l k · V k•l ra1 "'e "':. "lbed · d hn k • · misi tayyarenin yımlımma koşmuşsa za ere erme evam • e mak aıkiyle metbu olarakı onların ı § ır, ya ın a ı an e ı ece tır. e a et numa arı • . fJ" ~ves ayı . e sa eye oymaga Erkekler .. ta~afınd.~ ?a va~i- da dalga dolayisile muavenet imkanı k~ndisine y~rdım ~d7ceğini M. Dala- aıralarına oturmut bulmadı. li aksamı tamamolanan paraların tedavül etmesi hakkında.10 

etmıg. . . _ . yet.~aşka turlli .de_gıldı. Emın b~lamamışlardır. Derhal gönderilen dıer Y;l~~~ etmıÔtırİ !FAi MUALLiMLER; buriyeti yakında çıkacak olan bir kanunla tespit etmiştir. J 
. Kemal Emin Beyın yaptıgı ı- Belıg Bey, muallımı olduğu za- bır torpito kaza yerine geldiği zaman - DA 1 ND. Geçen devrede ıiz vatandatlanru- {;;!_ark vilayetle imiz. ,_ A ıgeı• 
fC «adapte etmek» dedim; filin rafet ve teshir fenninde talebe iki cesetten başka bir şey bulamamış- . Pele~ da.gında yeniden ~l!e kanşık zı o~uturken tiddetli !utlar ve buna Y 'l' lll ZuTBl vaz fi. 
bunu • sadece şahıs ve yer isim- kadar bile kuvvetli görünmiyor trr. Diğer yedi kisinin boğulduğu an- üç gaz ~~di~İs vBukuORSa gAelınisıJ~';\ b~nzıyen arızi maniler talebenizden ANKARA, 30 (Telefonla) - Ziraat müderrisi Tevfi~.d 1 

1 
• · lil 'rilm . 'b' b' d G . . .. . !aşılmaktadır. ır kısmının mekteplere devamına ma d B b d Ü b k l 'ktı k•ı . f-ol" ~ ennın yer eştı esı gı ı ır u. alıp Bey roluniin buralar- PAR!S, 29. A. A. - Ecnebi piyasa ni oldu. Bu mevzü devamıızlıldarml ar ey ~ın. an Ç ~çu a~ eve. ~ s.~t ve. a ~tı .tara ,,.. ~. 

manada anlam.alıdır.Yoksa «Ko ca anlaşılması müşküül garabeti LONDRA BORSA~INDA. lann bır çoğunda dün kendisini gös- ıizi mütee11ir ettiiini ve bir luımını· nubu şark~ vıl.ayetlenne teftışat ıçın gondenlmıştı . Bu ~el 
kotlar mektebu hakikatte bize ni gevezeliğe vurarak örtn ek Nevyork bor~.•ında fıyatlarda vu- teren fiat tenezzülü bugün Paris bor- zan halkmuzm !'Yaima kadar götürü- zarfında şımı:lıye h adar esaslı tetkikat görmemiş ve saltal"'.;ııt 
adapte edilemez. Çünkü göster istedi ve bununla eserin ruhunu lcua gel~n tenezzuı ~ndra Stock ex- aaaında da ~sannı bissettinniJtir. Pi len ~~en ~ ıurette naoibedar virlerinde biiı'bütün ihmale uğramış olan birinci urnuıni ~ 
di~ i~timai ı:ümııneniı~ memlt:- değiştirmiş oldu. Yalnız Hü•e· ~~:~ntnb::; b:~:!~rb~~:~S: f~: ~;"nın vazıyet! açıktan açığa f<na- ~1biliy~;::dbir alınmaomı iıtediii- tişlik mınt~kas~da.ki vilay~tler g~zilere~, zir~at .vekAle:,( 
ketımızde yen ve emsalı yoktur. yin Kemal Bey kendini tabii ce- gLız. Amerikan eshamı hususunda GEMiLERiN TELSiZLE iDARESi Vatandatlanmızın devamlı suret· fında~ te;~k edılmış ve netıcede Diyabekirde bır zıraat 1' lıi 
B~e Galatada (?) genç bır reyana bırakarak fazla sarsıl-lmiıtereddıt davranmaktadır. Bilmu. PARİS, 2<>: A. A. - Ceneral Fer- te sizi takip ve tizden feyiz almala- aktedilınıştır. Jıili~ 
!ilrk utçusu ile iki odalı bir da- madan işin ictinden çıkabildi. ~abele mali ve ticari İngiliz mahafi- r~e, gemilerle hava sefinel~rinin tel- r.~ temin için en ·~ .t~bir; ıizio e- . Ko.ngre bir haft~ kad.ar de~~ etn_ıi~. o muhit i~ ka ~ ırede otururken karşısındaki fab Darülbedayi sanatltarlan lıu 1~ Nevyork bo_rsasında~ı. tene.zzü~Un sız_ telgr_afla sevk ve ldaresı bakkrnda linizde ve k~~etle~n sahaaın~- bık hır taknn amelı netıceler ıstıhsalinc muvaffakiyet lı• rikanın sah' l · d b' · . d d . . \ fıyatlan vasatı ve man 3evıyesıne mühendis Loth tarafından hazırlanan dır. Bunun ıçın haricı vaırtalara, m· muştur J 

. ıp enn en ın tara- netıce en olayı kabahatı mu-
1 
ıcra edeceği ve muvakk-cen speko· raporu fen akademisine tebliğ etmi zami müeyyidelere muhtaç deiilıini:a:. · · · · · · d,ıi r 

fmdan sevıl.~r~.k Beyoğluna, s~m hite uymaz bir piyesi naklede-. lbyon için kullanılmış olan sermaye tir. ı Mürebbi; kendi ruhunun ateti ile .. B~. m~takamn arazı zııaat noktai nazarından ıstıfa 
ra da aııd buyuk sermaye sahıbi rek kendilerini çaresizlik içinde· lerin daha faydalı muktesitlere lıiz· VAZ GEÇTl etrafınclakileriıı ruhlarını mtan, ken- rulmuştur. 
nin eline geçerek Şışliye nak- bırakan mütercime bulabilirler met edeeegi ve mesela sanayi ve tica- PARIS, 30 A.A. - M. Deladier eli zek&snıın nuriyle müfekkireleri •· -"----------------------- ı.ıl 
leden, adı gazete ve mecmuala- Fakat bu mahzurları evcide~ retın ınk: fanı temine hadim olacağı ıaat .do~uzu yirmi geçe~ Doumer'. ydınliitan in~dır. ~iz vatandatlan- Balık bolfuX-u ı ·ı b r o(ll" 
ra reklimlara ıennaye ittihaz g"rm k .. . k mııtaleasınıladır. gue ı zıyaret ederek kabineyi tetkil- nazın kalplerını teahır edecek ve on• e zçı er ugün ge ıy ) 

' • • . . 0 e ve ona r.ore esen a- PARLEMENTO AÇILDI den feragat ettiiini bildirmttir larm muhabbet•• incizaplariyle hlla ANKARA, 30 (Telefo~'.J 
edilen kibar .ve ha~ kokot tı- bul etmek veya etmemek vazi-' LOND 30 A.A. _Avam n MOLAKATTAN SONRA dar olarak yolunuzda yürüyecektiniz. (Birinci sahifeden mabat) c ~~ 
pi. yoktur. Bı,W~ ;~ş:~~atçılrktan fesi üstlerinde bulunanlar için' Lortlar kamaraları içtimalarma bat· PARIS, 3!J A;A. - M. Briand, M. <?nlar .. beh"'?e~ .•izi ~P .e~ - Son bir ay zarfında balık- i:ı:!'~~f~~ıt;a=eif;~r ~~ 
kokotlar yetıştıncıligıne geçen yazık ki böyle bir mazeret te' 11UDJ4lardır. M; Snowd~ ~ükümetin D?.u'?.ergu': ile uç çeyrek saat görüt- ti~: Tu~k. mi_lletinın ~~r.ebbilerıae; tan teınin edilen varidat, kır bet roket otmiılerdir.latanbul r:: r 
.:e bu meslekte asaletinden dem yoktur ı proğraım ve bılhaısa komür madenle muttur. Elızeden çıkarken sorulan murebbı?'o ınaanları onune kabp b" 856 l" h"kfun 't l ıuhinl ve G. S. izcileri ~ f 
vuran adanılar oktur. · İ rinde ~qmak meoel.eıile,.. İt•!zliie •.uallere: "Hiç bir te!e ~em!'r deli- ı~vketnuyeıı, ~unu .~ütünmiyen bili-

10 
.. ıraıı u ı:te aı 

0 

• ceklerdlr. • ııl 
_Y . • • NECMf kartı aıgorta meaeleaıoe muteallık hu lım, M. Doumcrgue ile aıyuı vaziyet kiı onların ooune duten ve onlar tara mak uzre ( 465,471) !ırayı bul- y 

Bizde terkedilmış aşıklar ye- ' • HU • ı ıuıat hakkında izahat vermittir. hakkında umumi mahiyette görüt- hodan takip edilen insan olduğunu muıtur. ŞARKI KARİP SELJıl ı'-
nilerin arkadaşı ve o yeni çiftin Ftllsflnde -··- tüın.., ıuretinde cevap vermittir. a?,yl~~~e ıizlerin.tefekk~r ve tahaa (1,572,178) çift palamut aa- ANKARA, 30 (Telefoıılal_:; J 
yardnncısı olmakta devam et- LüXemburgda YENi AFGAN KABiNESi ·~•lenıu ifade etmıt olduguma emi- tılmııtır. Iatanbul halkının çok clrada •etredilecel. olan r7~..ul 
mezl M h k "'- • t mm. b 1 k · · "d rip ıelnameıi için bütün Tr'~_ıl 

er. a u mıye Faşist düşmanları KABİL, 29. A. A. - Yeni Afgan Çocuğuyla uğratan anne gibi, ye- ~ 1 yememeıı, zaten ıptı af tlsacli faaliyeti hakkında~ 
Bizde çalgıcı denince sokakta kabınesi şu suretle teşekkiil etmiıtir: ni bir akide telkin eden bir peyiıun- bırh alde olan tuzlayıcı dükkan gllnderilmeııi rica edilmlttİt• 

çalgı çalan adam hatıra gelmez. .. _LU~EMBOURG.' 28. A .. A .. - Başvekil Şah Vali han, bar~iye nazı- ber ~bi vata~dqlarmızı aevece~ .on· lannda yer kalmamaıı ve fazla rilecek olan maIOmat 
Hulasa «kokotlar mektebi» nin Ara .. ıara muhtelif ce- Es.eh te Faşıstlerın .. R.om.a.üzerıne rı ~ah Mahmut han, harlcıye nazırı lan !rıat ve İl?'· edec?'· kendın.ızi balıklan bozulmaktan muha(a- tadır. 

r- yuruyuşlerının yıl donumunu tesıt Faız Mahmut han. sevdırecek ve ıman ettıiiniz ıeylere · • t k"lit 1 t • • 
ne ruhu, ne şahısları, ne de zara zalar e ·r için bir İtalyan amele grupu tarafın- Bütün memlekette vaziyet hemen inandıracakımız. za ıçın et 

1 

o ?1~aıı eıın- A t d 
fetler, kelime oyunları bize uy- v rı ıyor dan yapılan merasim esnasında fa. hemen tabii hale gelmiştir. Zengin ve müreffeh bir vatan, 7in le palamutların çıftı 50 paraya vus urya B .. 
maz. Uymadığı içindir ki eserin -·- - isi aleyhtarı ltalyanlar ameleye hü: YUNANiSTAN ve BULGARLAR de ve kemalli bir millet yaratmakla kadar dütmiittür. y ahud" ) tlJ.f~llr 
nakli bundan eve! de çokdefa dü KUDÜS, 29. A. A. - Geçen-, cum ederek tabanca ile iki ame!•Y~ _ATINA, 30 (A.A) - Hükumet ce h~lisa edilebilecek olan m~kiıreni- Emanetin soğuk hava depola l A ey ~ şünülmü~ ve her defasında vaz- !erde vuku bulan karğaşaiıkıar, :var~lamı~lardır. Yaralılardan bırıs~/ mıycti Akvamın Bulırar muhacırlan- zan yaratılmaaı yolunda me~ure kah- rma balık konmamuı, balıkla- VIY ANA, 29. A. A.. ~ ~ 
gecilmı"•tı·. dolayisile il Arap 15 •enn a•·rıumıtsızdır. Bır İtalyan amele. sıyasıjnın zarar ve ziyanlannın tazminine ramanlanrun a9k ve kuvvetıyle çalı- k t' d . d .. t. talebe darülfllnun ve polite.,...~~ x v , · - ., .. "h ·ı·r d 

1 
b' d .. . cak nl · · '--dd 1 nn ıyme ın en zıya e ucre ıı•. . cezaya 

1 
A lO d. •. h · I' tı a tan o ayı ır vatan aşını ya- muteallık olan kararını kabul etmit- ta ve o ar ıçın mu... er o an ne- 'im , d .1 . I . . 1 tebınde tahsilde bulunan fi":,/. 

Kemal Emin Bey de bu im- ' .. rap ve ı;:er ırı · ralamı~tır. tir. ticelere eriıecelqini:a:. tem esın en 
1 erı ge mtftır. yabudi talebeyi kofmu~ ;',,,! 

kansızlığı halledememiş belki 7 sene kurek cezasına rn~!ıkıim FiTiLLi BOMBA ------ Ümmiliği kaldırmak için her Türk Hükfunet, ihracat itibarile e- lan kınıuflardrr. Politekflİlı: ' 
hunun çin ilinlara da adını«nak olmuşlardır. LUXEMBOURG, 30. A. A. - _KADI~ FOL~S kadınını daha iyi bir anne, her Türk hemmiyetli bir mevkii olan ba- kapatrlmıttır. Zabite ıUkQn fe 
leden• diye değil, «tercüme e- . Eski Osmanlı ceza kanununun Fi- A.dliye daire_s~ni.n pençerelerinln biri- T !'Jdıgona: ~umata gore lng~t~ erkeğini daha müfi~ ve.,tuurl~ bir ~·- lıkçılığın inkitaft için eaki ke- §İ iade etmiştir. ~ 
de. n• diye yazdınnrştır. Fakat hstındekı usul ve şeraiti hazıra dahi- nın altında fıtillı hır bomba bulunmuş e"!n. ~dın poliı kumandanı tetnnı- tandat ve daha eyı muıtahıil halme r t .1 a . d 1• linde tatbikinin mümkün ve muvafık tur. Bunun İtalyan konsoloshanesi ıanı ıçı~dt;Jehri"?İ":e g;el~ceiini ka- getirmek için ıizi mücahedeye, yorul es ecı er Y ngın yeı:ın e azım ir k • bır taraftan lstanbul semtlerin- olamıyacağllll anlıyan hükümet, bu- katibinin katilini muhakeme edecek clınlar hırlıgıne bıldınnıttir. mağa,_ >:enmeğe v_e bi~ neoli taı:ihio gel~n muh.afaza tetkilat~nı muh ve ~e tep~ere .te\'"1 .J 
de oturtulan ve Türk erkek ve nun yerine başka bir kanun ikame et- olan. mahkemeye karşı nümayiş ma- Sadullah B. tekrar akrşı ıçın~e e!'<d~let':"'~?' mahıyet t~vı aarl bır balı~an.e ınta et- tctebbus etmıılet~ır. ~~ kadınl~.m adlarını taşıyan ııa- me~ ta;;a.~urun~dır. Bu kanuna aıt ksadıle.l:'apılmış bir hareket oldu~u ve_ehemmıyeti hnız .bar~·~ ~·~ğa tırmeğe karar. vennııtır. Balıkçılar cenııyetı, ~ (~ hıslara diger taraftan Paris ha- liyıha mustcmlekat ve dominyonlar zannedılıyor. Yalova.va gitti çagmyor, !"uvaffakiyetıoızı dileyo- (400,000) !ıraya çıkacak olan tarafından alman yiJ1. r

1 

yatına hi, ı olan hu vasıflan ver- n.ezare~ince tetkik edilmektedir. Filis rum efendım. .. __ 'f V-'-'li bu tesisat için yer temin etmek dellaliye resmine itir.S ~ '.ti tındeki aon h d' 
1 

h kk d Rus ad ııu gün eveı, cumhuriyet hayra- """"" .,,.. r ',!!>'..'. mek, sonra bunların ag" ızlanna kı'kat 
1

._ a ıse er a ın a. tah- Y a d b CEMAL HOSNU üzre Emanetle muhabere cere- testo ederek bunun ga)·,.. ~ '~ F d ~asına memur olan komısyon mın a ulunmak üzre ıehrimize gelen kted" Y . b nf ld . "dd' • ..,e,.• (< 
mese... ransızca « ondurma• içtimalanna matbuat ü .

11 
• . lhtı"las faı"llerı' Seyriıefain müdiri umumiıi Sadullah yan etme ır. enı alıkhane o ugunu ı ıa e..- .1, · 

d k 1 1 k 
m messı erını a B d"' bah kr y Rusyaya "hr c t ·ı b" l'k E . 

1 Jj'~"" eme o an «g ace» ile kalas tah abule karar v.rmiıtir. Komisyon ev- '! .un ıa le ar" alova,, y, git- 1 a a ı e ır ı te soğuk hava deµoları manet ıae buna be il"', tası arasınrla kelime oyunu, ya- ~elee celselerini hafi olarak akdetme- MOSKOVA. 29.9 A. A. - Tas d· mıştir. "• 11 
•" ve tuzlama mağazaları da yapı gileri k:ınunu mucibinCjJif· 

hut Fransız gramerinin fiil sis- ge karar verıni1 idi. jansı bildiriyor: Ejderban mahkeme- Kl'!'AP.H~IR!-ANIYOR Tacirlerimizin bir lacaktır. yettar vlduğu kar.aath• a._t_ 
si. yedı hükumet memurunu hukfıme Seyrıaefaın ıdar~aı, Y ~lo".a hak- _ t ~ ;,ıı 

temine göre söyletilen «mazi Al te onbır milyon zarar vermiş olan bir k:nda. mufanal malumatı ıhtıva eden muracaatı Bu ıuretle balık fiatının lüzu Cemiyetin reiıi Alırııe iıl'Y,ııı aıygaaı daha münuip ise de mangada ihtila d 
1 

·
1 

'd hkü bır kitap hazırlamaktadır Kitapta, R 'h . munda.n iazla. düşmesinin önü- diki b . ., iuk dolayııile ~,·ıJ"'~~ h 1 s o aysı. l ama ına m et· ı y 1 r 'f . . usyaya ı racat yapan tacır- t erı:ı 
a 11ygaıı daha müstameldir» Tam irat bankası 

1
• "l'n miştir. Dıger 13 memur 10 seneye a ovanın atı ve ıaırane manzarala- 1 b .. h. h . • . .. ne geçıl~ektı.r. . . rın bıu!en.,.. liıa kayı>et .. ..,,1 

g
ibi c· lı k' l' T kadar muhtelif hapis cezalanna malı ı rı eyi bir ü•lupla tasvir edilmekte ve er, u mu ım ancı tıcaret lfı M f tt d b ö . el< iP' 

m k ~nas •

1 

ınaye ı sözler ver- kfım olmu,tur. menba suları~ın kimyevi evsafı, tif• ı nin aldığı son şekil üzerine hak ama 
1 vazıye e en ıteyı mu unun nüne geçın 1';;,; 

e

1 

ezmo ıınur hallerden sa- BADEN. 29. A. A. - Beyne!- baht~~~n teu_ratı hakkı. nda müfaHal larının muhafazuı için Reisi cip bir şey yoktur. Bugün aatı- konıerva fabrikıııı ıçııı'öıl'ı" yı amaz. milel b~nka teşk~lit he;reti nizamna- ve müfıt malumat verılmektedir Se. h H ti . t I fi lamıyanlar yarın müfteri bula- kafi ıermaye bulunlll~ ~,ıj 
Ad 

me liyihasma aıt tetkıkatım bugün Macar/standa . el . kal . ınah .. d ... : ıcum ur azre erme e gra a k 1 b ~,., ;r, 
aptasy?n denilen nakil bitircce!..'"tir. •• ık" B ~y alo:':1. kita~il: mu url Re-

1 
müracaatta bulunmutlardır. ca tır.ıt tutu an alıkların an ·hr"~ ,,i tarzı, sade ısımleri degiştirmek Tail komisyonlardaki müzakera- Mubareze memnu mak~dır. ..,, mqgu o. Tacirler, Gazi Hazretlerine Dün gece saat yimi dörde ka- tuzlanarak Avrupay• 

1 

ı:;dif"~ 

'

le başa çrkanlamaz. Eserin ru- tın vaziyeti ,h_eynelmilel tediyat. ba;ı- BÜDAPE TE 30 A A - K B . k . ' . ı ketide ettikleri telgrafta, "azi- dar balıkhane müzayede 'lie ıa- j leebildiğini, Ankara ve aSe ~ ıunu, şahısların karakterlerini kası:n:n teşkil!ne memur komıtenı.-ı!B 
1 

. ğl şd .. İı · · ~· d odnt orsa on1ıserı An- lyet hakkında maruzatta bulu tıf muamelesine devam edilmit ye tuzlanmak ıuretile t ,ô1 
uhaverel ri . . . ' heyctı umı..mıye celselerini akdetme et enın o u ue o yaptıı;ın an o- k . . 1 na tir. gönderilmekte olduğuıııJ 

1 
. ı;, n şıvesını de yerli- ıine musaade bahsolmuştu - layi 3 gıin hapse mahkum olmuştur. ·ara va gıttı rak alakadarlann hukuku mu-cstınnek liir.ıı:ıtdır. Bu hudutlar KABiNEDE tEBED.;OLAT 1 Pui•teki Emvali metruke ve 13rk Borsa komis;r vekili Ha be ıhafaza edilmesi iıtirham olun- Fakat gelen balıkların mühim miştir. ~ .,. uha(aza ed 1 · k · M · san Y bir kııınmın ıatıfı bugu"ne kal- ~/////W////////////$/"""*' •ıe· f' -~ '. mezse eserden Gazete! ~ imparatorluk kabıneain- tamıratı omıte~i, aca.~ıstanı;ı Tıi-\ M.Uiye velıileti tarafından Ankaraya maktadrr. MK. k / J .u~affakıyetlı ve hayırlı bır de tadllAt terası ihtimalinden bahıe- ":non mu;ıhedes~n~en mutevell_ıt ma: çağınldığından dün aktamı Ankarayaj Bu telgrafın ıureti Batveka- mııtır. ı,.ıe f ep l 1 ıı.:tıce de beklenemez. diyorlar lı nıeselelcrln k11 ı surette tasfıyeıını haraket etmittir. 1 t B" ük Mlll t M ı· · · Balığın bu kadar ucuzlamaaı bBJt8§ 

1 
ta hh"t t ğ' 1 d'"' kdi H B e e, uy e ec tat nya- miJSB 

Fikrimizce şimdiki rtl M LLIYETPERVERLERİN a u r me ı anu ey• ı". ta r- asan . muhtelif borsa itleri halı: t' H • kil l na rağmcın perakende satıcılu 
1 d 

" · ş~' ?r TALEBi d~ koroitcn.U~. kendisine tevdi edil- kmda vekilete izahat verecek bilhaı- se ıne ~~ ere • ve e aza an- "h 'k~ k k · l d fttJ 
a tın a Kokotlar mektebı nıu Dalı'!' 

1
• mış olan bUtun meseleleri halledemi

7 
aa lngiliz liraaının ıon günlerdeki t- na da gonderılmıttir. 1 tı ar yapara e sen yer er e 25 inci h8 oı~ 

ada t d
'I • · k~ 1 ıye nazırı, nasyona 11tlere ara •· · b · d · ~- palamudu (7 5-10) kuruta ıal pl•rl p e e ı mesı ım .. nsız, ter- yı umum' eye ü t . . . .· ecegını te yın e en bır rapor kalomo mevvücü haldruıda vekiletle temaıı"" - • • Bu "''n bitiyor. Ce"a •• ,ı 

.. d'I . • f ıy m racaa ıçın verılmı§ al " k . ld " . d ,_., HIMAY"'l ET kt d i •- ıı~" cume e ı mesı ıse aydasızdir. olan müddetin temdidini reddetmi ma.,a. arar ".ermış o u,.u ııöylen- eceo.ur. "" PAL ROZETi ma a ır. cumartesi a!ı:tamıo• c·· k" b . .. t d' •• . f f- moktedır. Komıte, Avuatruya ••Bul- Haoan bey Ankaracla iki gün ı.... .Cumhuriyet baynıınıı .;;.;; Hlma- Bazı balıkçılar, palamutlann Ondertnlı 
. un u U eserın gos er ıgı ti- ır. car heyetlerini dinliyecektlr. dar lu.lacaktıl'. al •- im ı ı d ıı:j u~-~-'1' •• etf icin rozet tna ec1am;1tir. siyan o amaıı ç n resmi eva ' ı t nsnıa ~ 
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ti u !! i! 
İi lf. ii • • il .. İü1 
·~ ... :: li 

c~~h~;ry~t~gÜ~7f~deki ~aç 
;: 

,_ Galatasaray- Vefa ve Beşiktaş-Bey-
:1 koz muhtelitleri üçer sayıla 

berabere kaldılar 
ite jUınhuriyet bayr-;:;ı-ş~fl-· ;inni iki oyuncu içinde tamami 
~d Stanbul futbol hey'etı tara- le muvaffak olan bir tek oyun
~'Ş1n, Galatasaray - Vefa ve cu olmadığı gibi iyi denebilecek' 
ar~ taş - Beykoz mühtelitleri şekilde oynayan da iki üç kişi-
~ lllda tertip edilen futbol ma dir. · 
~~elki gün, Taksim stadyo- Lik maçlarının ve yahut ta 
li a.Yapıldı. diğer bir şekilde resmi müsaba-

cr ıkı ll'u'ıt~l!tın belli başlı kaların pek yakında başlaması 
,.
1
alan, Gaıasa ~ydan Rasim, kuvvetle muhtemel olduğw:..ıı. 
"~t, Mithat, Kemal Şefik, göre, başta İstanbul şampi.yon
.1et. ı.·tif, F d>iı; Beşiktaş- lan olduğu halde bütün futbol
· lı.'.ltı1n, Nur, Nafi, İbrahim cularnnızın çok ve ciddiyetle 

~~tt · Fefada ı: Sami, Muhte çal. :mahn l:l.,;ım geldiği kana
.• 'eyko •. ı n İbrahim ve atmdayız. Al:si takdirde o mii
tn'cii. Di •erlerı bazı yeni oy sabakahrda hiç te tahmin edil-' 
~lardr. mesi lazım gelmiyen neticeler 
l!c e: ıki muhtelit tarzı tcşek-J hasıl olacaktrr ki huna biz değil, 

l1 Ve o;-uncularmm idmun- fakat c;alrşmıyanlar şaşacaklar-
. ~ 1 ~ 1 İtibarile müsavi bir man- dır. 

a ar,,ett kleri'lden, mac ia Ayni gün stadyomda iki :ıt-
;ok hevecanlr oldu. Mamafi letik müsabaka yapıldı. 
. ?ec nr t 'l t eden oyunun Heııdikaplı bir koşu yapan 
<e hgi deı•il, vu'oe.ında yazdı- Galatasaraylı Semih 100 metre-
·~ı gibi, ta mlar.n müs~vi yi 11 samiye 1 S ~e koşt?. 
. ette olma ·ciır Netekım, 800 metroda ısc Beşıktaşlı ! 

t~ın sonlarına doğru Galata- Siin~~i ~ ~l~kika 22 saniye 2,'S 

0:- Vefa mul teli tinin bir az le bınncılıgı aldı. . . . . 
~ a<>;ır basmasına ragme:ı, 100 ~ct~.e derecesı ıyı?ır. Fa 

Uvvet müsavatı, tarafey.ıin kat Besım ın 800 metreyı en fe
. tıkları i.icer savrla da tecelli na zamanında 2 dakika 2 sani

. ~ yede koştuğunu düşünürsek Sü 

~::unun. tarzı cereyanından n?si'n~n der_e_cesine fenadır bile 
!ıır. 'i Uzadıya bahsa lüzum yok- dıyemıyecegız. 
t !ara alnız gördüğümüz oyun- DAVET 
tıc g· nazaran, futbol mevsimi- Moda Deniz Kulübü Katibi 
~t~ ır.erken futbolcularımızın umumiliğinden: 
'ılttilıi~ette olduklarına işaret 1 Teşrinisani 1929 cuma gü-

l<'eğız. nü Kulübümüzde saat 16.30 da 
lı.'lJ U~bolcularımız, maalesef, fevkalade içtima aktolunacağın 
ılir:ınılYetle idmansız bir halde- dan rüfekamn teşrifleri rica o
ıliir~~ ~uhteli tleri teşkil eden lunur. 
t~3 • Ulup mensupları icinde, FENERBAHÇEDE MAÇLAR 
tiiıerıyeti teşkil ettikleri için Kadıköyündeki Fenerbahc;e 
lata' Çarpanlar Besiktaş ve Ga- sahasında evelki gün oldukça 
li~~~aYJılardır. Besiktaş1 ·ar ehemmiyetli futbol maçları ya
ten. ~ ı~i oyuncu icir;de nis·J •:- pıldı. 
ler. G~ ıdrnanlı görünmektedir- İlik müsabakayı Fenerbahçe kü 
llıevsinılatasaravlılar ise geçen çükleri ile rüm takımı yaptılar. 
)arı. 1 deki fonnlarmm henüz Günden güne kıymetlerini ar
~= nı bile bulmamışlardır. tıran Fenerli küçükler rumları 
bir 0 en her iki muhtelitin cazip 4 - 1 yendiler. 
l)jl!ıaa Yun tarzı takip edememiş Altmordu ve Moda 2 - 2 beıa
llıt~ . ı futbolcularımızın yeni bere kaldılar. Altınordunun sı

J ~ 81ıtı için çok çalışmaları 1!- kışık bir oyun sistemi takip et-
. r & l::tldiğini göstennektedir. mesi kendisine muhakak bir ga 

~:lııı 11 g\in için isim zikrine lü- lebe fırsatının kaçırılmasına 
~ok .. Ancak diyebiliriz ki mal oldu. 

ti ~Otayede ••• -.. u, MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
ı~h •şılnisıntnln 1 inci cuma gönü ikinci teşrinin birinci Cuma günü 
t-.ı1 81't 10 da lle\'ııjtlunda Tünel sabah sut onda Sallhıddln Pqı 

~ tııı::.:!-ki büy~k l lcndck caddesinde hazretlerine alt ve flşllde Klıtıhane 
'/ \ıı •panıınaııınııı 1 numerolu caddsslnde Kaııdenlz ıparumanının 

tsind lı '1 lıb,~ 1 e ulıın:n ve :\!adam "u- kartısında 138 numerolu hanede 
•ytd. tıı l(lı et zarii eşyalar mu· bulunan mUzeyyen eşyalaı milzayede 
ılı ~ · 'tııetile satılacaktır. Son mo· ile sanlıcakdr. Em•alslz sarı yatak: 
it~ Irisıaı l'itrinli ı·• 12 adet maro- od1 ıakımı, meşedon mamı•I Alman 
. ııı.:•nc!aliyeleri ile gayet güzel m•muldtı gayet gazel ye ek oda 
lıı~h Oda takımı, koltuklar. berjer tıkımı ısıt pomye kınapc ve koltuk 
ıı...·· ıı /\. . d . . 1 
.''tJly \"rup~ "·aşet erısınt en takımı. :!çak boylu yeni ~sistem kü-
l'>ıı e t•kımı k ıdifc r<rdeler ko· 1 ı· • • tüph:ın«. şez ong • asri portmanıo, 
l~·ıu ~ ına"ılar, elcktirlk a\'İzeler '•at . siııgc" ıliki,• makinası, elektirik alı•· 
;' V;,.n' Çatal bı.;ak takımdı, kmtal jur ıe lnmlıal"', ,ı;ri div&nlar, \"iy•-

k,A - a vazoları. 7 par.:a an ııııı 1\ • n.1 mamı·l.ıtı St!hpalar, mükemmel 
f~l! .' t• , J, • · .,. <ıf;miedi 
t ''· ıa~lıbo"ı ıabl» çıçcklık tabak takımlrn, l:\ke kar)'olllar \'C 

· '°'i ' 'I 1 sair cşyayl lıeytiy<. Anadolu ve Acem 
ı · lllt. rr, t. ll, ,~ kri:tra [&· 
arı · halıları. Pey sürenlerden u ~5 re· 

"·· • ~czJ, ng, 'tı· :ı\:~ t.ık.ımı, ka-
M.: \r minat alınır. 
~~ J.nı'. ~ ·e' ·r. sa.Jamandnı ve ----------·----
' -ı "· oyıın masası, emay• ;\hıza yede ile fevkalade satış 

~ takunı, ç:ıcc' araba \""' ban .. 
b hilılolar, porıalt[ lambalar, 

~lr t lrı:ınıerro, mutb•k cıyaları ı e 
~ n,~aı bcyıiye • I !utman, mu· 

il; 
3 

s hir Alman piyano>ıı, çapraz 
~I; v Pedalli ve veni halde, Ana· 
'1•n t, ~cem haiıt&rı, Pev .;üren· 
~S teminat alınır. 

\nc~~ayade ile satıs 
'1 

10 
ltşrinin linci cuma günü sob&h 

ıı, İııd da Beynglunda 1. ciklAI cad
S t ı2ı nunıe~olu Tevfik bey 

ıııı~•nının l numerolu dairesinde 
ı .. 

1
n l;ayeı ıaril e,<valar mü1.Ave-

' ttıı . . 
ıı,;; e ••tılacaknr 

~ 11\o n,. garnili akaju btife, vitrin. 
"! 

1 
lt, otomatik kare masa, IO 

'l~•p'ndaliyc ve ıki koltuktan mi.ı
lıııı f(ıı.yeı giııel &srı yemek oda 1 ı, b 1ni,1 t<ınz ~•mili aynalı dolap, 
dı\' ' S,,vaıeı, kristalli oval masa 

•nd 1 rıı 1, •
1 

an mürekkep ptak oda 
tııı, 

1 
Parça,l:ın kadife ortülü 

ı,. 1~1 ını, kıuıapc \'c iki koltuk 
'~ e yaıat.: odası, aınah dolap 

"'ıasa . 
, 51 ıe oıomauk aknju oyun 
• aka· k 

Q'"Plar 111 "lıtUph•ne. poırtmanto 
t d • hron,. karvolalar horola· 

•mır b '. rıı u - 1 ınz ele~"trı!< avi· 
~ll!ııı uşarnhı!a•. bı.!robr, perdeler 
1~ 1~k 110 plrço<fon mürekkep 
t , ~~ı, vazolar, \C~aır cşysi 
'ın~doiınan marka ncfı; bir piya
'• u l'e \ccm l lal:lıırı pı·ı· 

,.. lı • 

il ~5 tcınina[ alınır. 

1'c~rini::;aninin birinci cun1a günü 
-abah saat ti) da Beyoğlu Sürp Ağop 

cirnrı l~rmenl mezarlığı karşısında lc&
diye sokap;ında llalıkçıyan apartıma 

nının 4 nuıncrolu dairesinde hulu nan 
gayet zarif eşyalar müzayede sure• 
tile satılacaktır. Ceviz oymalı güzel 
bir büfe takımı 1 layvod Amerikan 
usulü kanape takımı ve perdeler, 

salon nıasas~ tabak ı·e çay takımları, 
porı karı, tep&i klristal ve maden 
eHalar, biblolar. heykeller, vazolu, 
resimler elektrik l:lmbalar. \'iyana 
m•mul~tı gayet v;üzel yatak oda ta· 
kıoıc p.rdeler, la\'abo \'e ayna. ka· 
nape ye koltuklar, portmanto, Amo
rikan karyolalar, yemişlikler. Gayet 
yeni halde apartın ·ının beş odalık 
muşambaları küçu:, hir gramofon. 
ve sair cşyai bcyıiyc Anadolu ve 
Acem halıları pey sürenlerden °. 0 25 
remin1t alınır. 

lstanbul mahkcmci a>liye birinci 
ticaret dairesinden.· 

Riıa paşa yokuşunda Çaı uşoğlu 

Hanında mu1'inı iken mah1'cmeee 
il:\nı i!I: sıııa kaıar nrilını~ olan 
Trikotaj ı e çornp ·ılık Turk .'\no· 
nin1 şirketinin ınuaınc.-1:\tı ifl;\~i\c:iİ 

nin (;nyon suretiyle cedvirı'.'lc k:ırar 
"erilmi~ oldıığund&n hm ıJn sendik k 
rini intihap etmek üzere eshalıı mat· 
lubıın + ı 111):'!1) mi hine miıssdif 
pazartosi ı;ünü fa:ıt ı + ıe mahk:med.· 
hazır bulunmaları il:ln olunur. 

ahkümları 
Si NEMADA 

Bu filmin bUyülı: bir kısmı RADYO - ELEKTRiK malı:lne• 
teri sayesinde ŞARKILI ve sesti otı•rak gllrecekstntz. 

Dun sinemamızın bUtlln matine ve suvaresinl dolduran 
muhterem mUfterllerlmlz bunu alkışlarla karşıtamıflar. 

Mlldllrlyet dlln akşam yer bulamayıp dllnon ebatlyo arzı 
itizar eyler. 

1929 

Azim muvaffakıyetler ibrazına 
devam etmekte otan 

l\f ORİS ŞÖVALYE 
nin llçilncU gala haftası mD· 

nasebetlle meşhur bariton 

TİTTA RUFFO 

ELHAMRA SiNEfrlASININ ı 
hınca hınç dolıı salonunda 

BARBİYE DÖ SEVİL i 
taga•ıni etmiştır 

mllılm ... mı!:~lımiml!IDm .. ~ 

M ij B E il O 1 a t M. M. Lt. OPERA SİNEMASI 
Dün akşam 

A ZANB Gı 

Türkçeye vakıf bir "'~h.;'1Ji·, 

her nevi tetkik, chspertı.ı: ı·e 

sanayı veya mcadinc dit işlertn 

i idaresini deruhte eder. 

Bu grınk!l yeni 
bllm cemlz 

SOLDA SAGA: 
1 - Agn (<> 
2 - Nota (2) Not (ZJ 

Dt..nkil bı nece lxln 

halled.lınlo şekil 
YUKARD'\N AŞ'\Ôl: 

1 lştek (5) 
2 - Nota (2) · Be}'otlu 259 numreolu pı.ısta 3 - ' nır rl k ·3 ·de ı (4) 3 - Rı:kkam (4) Endiş (4) 
4 - Amele (5) 

Uçüncü sesli filınini irae etnıekle nıuvafta
kıy_ etten rnuzafleri yete gitn1ektc olduğunu 
ispat ctıniştir. Hakiki bir şaheser olan hu 
filnule LUPPE VLLEZ. \7İL Y, i\1 llOYl> 
ve JE'I'T.A l{UBAL şayanı hayret bir su
rette dans ediyorlar. şarkı söyliıyorlar ve 

·konu uyarlar. 

ELHAMRANIN pek yakınt a irac edeceği 

ÜÇ NİKAH 
ikinci sesti ve sllz!U filim 

ŞARL ROJERS ve NANCİ I\.AROL 
taralıııdnn t nıslt olunan bir harika! sn 

Bu nktam 
saat 21,30 da 

Fransız 

tiyatrosunda 
meşhur Fransız plyanisı 

Mösyö 

Fransua Lang 
in birinci resit&li 

verilecektir. 

,ımım. TÜRK SPOR •1ımıım5' 
Beflncl numarası çok kıymottl mllnderfcat ve cazip re· ?.i5 

•• slmlerlı: çıkmıftır. Bu allsbada BUylllı: Gazinin Türk gençti· 
ğl111 hitabı, lzmlr Spor Aleminde bUyük dedi kodutara sebep 
olan Altay • Attınay hadisesinin taf•illtı, Sadullah Ihsan be
yin (KulUpler nasıl ısllb edllmetll') ııavanlı mataleıl, Dans 

• baklı:ında gllzel bir makale, Alman ve japoa atlederlnln ya). 
!iii tıklan masabakalar, Mekteplerdı ıpor, Geçen Iıaftakl mııaa. 
~.ji bakalann ve Galatuaray koagreslnla yevmi gautelerde in· 
5!I tltar etmlyen talslllb, Tlrk gibi kuvvetli ve mctbur Tart 

1
-· pelıllvaalanaıa bayatı, Avrupa ve memlekıt spor lıaberlerf, 

ODzel bir avc:ı lılkly•I, roman, cazip resimler ve llllre. 
vaıaıx sporculara detıı, bll«ln karflerlmlze tavge ederiz. 

lllIIlllillll!mlllllllBll!•ii!iii!mllf P'il Hftt.iE!f!m•ııumm 

ı·· ··· · ·· · · ··· · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · ~ ~· · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· ···· · · · · ·· ·· · ·11 ~~ .............. iNiDö'Lü ............. il 
-- .. :: ı: 

55 SiGORTA ŞiRKETi !i ·· - --:: Türkiye iş Bankası tarafından teşkll edllmlştır. :: 
-- ---- --:: Yangın • Hayat • Nakliye - Kaza • Otomobll • m11'ultye. :: 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. :: 
:: Adres: 4 Unca Vakıf han Istanbul ---· ----:: • Telefon: lstıınbul - 5.1 ı Telgraf: imtiyaz §§ 
111111111111111111111111111111ıııııııtlııııı.. _.dllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IR 

ıııııııııııııtıııııııııııııııııııııt,. "11111111111•1111111111111111111111111111111 ... 

OskUdar malmUdUr!UğUnden : 
Kıymeti 

Semti Soknk t 'insi I\o l\fuhammcnesi Muıtemil:lıı 
Kadıköy Yoğurtçu çcımes iNısıf hisse Dükkan 1 1800 f<vkinde l oda 1 heU 

• • " • • J ı ı~o 
" • • 

• " " 
,. Pastacı Fırını 5 1250 • • • 

• • • • Dükkan 7 1000 • • • 
• • • • l\leyhane DükAnı 9 875 • • • 
• • • " 

Dükkln 11 875 • • • 
• \;loda " • 99 1000 • • • 
• • • • ıoı 1250 • mutfak 

• • • • 103 1250 • • 
Baldda Evs&fı muharrer nısıf hisseli emlAkin mülkiyeti furuht edilmek 

üzre muzayedeye ı·u edilmiştir. Bedeli de!atcn tesviyo edilmek şaıtile 
taliplerin • • 7 huçıık pey okçderile 6 11 1929 tarihine mü >adif çarşamba 
günü sanı 'IJ ten 116) va kadar L~sküdar Malmüdürluğıinde müteşekkil 
Satış komisyonuna mıiracaat eylemeleri il:ln olıınıır. 
--------· 

Galala Kule~mi ls~o~ heJeli ınekle~i ınü~üriJelin~en: 
KAH mıktarda talebe zuhur ettigi taktirde lngilizcc, .\imanca, 

Fran,;ızcq usullı defteri, !stenografi \"C diğer mcnular hakkında 
ıı;ece dersleri vcrikcegindcn bu derslere denm arzusunda bulunan

ların Te~riniC\ velin .11 inci pcr~embe l(Unli, Tcşrini;aninin ikinci 

cumartc,i ve .+ unrn p:ıznrıe•i akşamı sa:ıt yediden dokuza kadar 

mektep müdiiriyctint· mum::ıat etmeleri ıl:l'l olunur. 

Galata ithalat gümrüg·ü müdürlüğünden: 
Cınsı Kilo 

Kuru kabak \·ckirdcgi 23678 
Fener 'u 2 antreposunda :;:ıhipsiz eşyadan 

harrer e~yanın ithalat rusumıınu vermek suretUı: 

olanların bir hafta muddetle müracaatları. 

Çuval 
79.l 

o'.aıı halAda mu
~elıre ithaline talip 

kutusuna yazı.:ma>L 

AI.E 'i TF.ŞEKI{ R 
Pctler.mi,ın ir .ıa m ~ 

tlyıe gC're• .. ene 'C n er n n 

ispatı vucut ttmck ve 1; rcK ~ 

tahrirvı l'rH 11 taztyct ct,neJı; 

lutlu~da bıılunan z"vatn beyanı 
teşekküre mı:'1tcr.m gazetc:nızin 

vesatctini rica eyleriz efendim . 
Avııkat Benslyon Galimidl 
nı~ tabibi Mordu Gallmldi 

s .. ıı ~em gayet dakik hem pek 
• zarif bir .uttlr. 

ık '4) 
4 .. c 
6 
l 

4> "ıı(ı 
< Y :.ırı de •' ( S) 

d ımız şey 

6 - Z, .tcd " (S) 
7 - Çok sıc k dej!il ( 4) Bir nevı 
kı (4 
l! K .r (M) 
> - • ı:.maya ı · gir n Tilrk (5) 

Istanl)ttl ıııaarif ıııi· iirliiğ·ii1ıcieı1: 
Mu t1fa • afız be~ırı hakkı telime !crn~u sekiz say[adan 

ibaret yeni ~ackı mecmuası na"'!l .sennin · .'.lıtevi ol :u~u 11 parça 

şarkı ve gurup, kıt'a, mezar ta~ı, gazel ve son hatıra ş!irler lk! cem'an 

22 parçadan ibaret a an manzumenin klifei hukukt'!l ı Artalti 

Terziyan e!endıye bey'ü füruht ettiği ve tescil kaydınada işaret 

edildiği ilan ohnur 

MÜNAKASA 
Gayrimübadiller TahsllAt • Tevziat komi~ı cınıından: 

Konıbyonumuzun ışgal dmekte old..ııtu ,ıınnııın kalonferinin 

kazın ve boru aksamının tanıır n tattı riyle bir ~u depı.ısu inşa 

ettirıi •c ğinden talip •14'>k ın •1'ıa.e• keııye ıtüniı olan 7 Tr~· rnisani 

929 perşmbe gunu :ı7.0 on n.spet ndt pey akç.ı,;i le Be .4 ,da 

fıuam sokağında 20 r.uma•alı oai ·ede hazır bulur.malın ilin ·ılunur. 

ISTANBUL Y LAYETl 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Kalorufer tamiret miınakaıaıı: Kiralık dükkan: Topanede mektep 

altında N. yeni 441 eski 451, senelik 

ı kirası 96 liradır. Müzayede 10 Tırini . ~emberli batta hakem mahkemele
l\f. KÜR S .- 's' sani 929 tarihine müsadif pazar giinü n~n ,hulunılup ınüıia maarif neza. 

Ku
•• RK MAÖAZASI sıat 14 te Defterdarlıkta yapılacak- r~ti bına11mn k .. if vetartnameıimucı 

tır • 1O1 l bınce 3685 liralık kalorilfcr tamiratı 
Beyogtunda istiklal cadde81 * * * munakaaaya konulmuıtur. Ketif ve 

No. 409 Hazır ve tRmarlama Kiralık Boıtan: Kadıköyünde Fe- t~eaini ııörmek isteyenler . het 
ber nevi kllrklerln en son ner bahçede kadim 12 dönüm Bostan gun ~efterdarlık hey'eti fenniyeainr 
moda ve müntahap çe,ltlerl. mahalli, senelik muhammen kirası ve munakaaaya ittirak eylemek için· 
Flattar rekabet kabul etmez, 40 liradır müzayede pazarlık suretile d~ ~i;ılerin fenni ehliyetnameleril• 

" .....,. u r o 14 Teşrinisani 929 perşembe günü bırlikte 10 Tetriniııani 929 tarihine 
Istanbul vilayeti Orman Başmü· saat 14 te defterdarlıkta yapılacak- muııadif Pazar ırünü ... t 14 te Def. 

dürlüğünden: tır · 768 teı·darlıkta mÜtetekil ihalit komiayo-
Hazinc namına mazbut Haliç iı- * * "' nuna müracaat eylemeleri. (1042) 

ls:elesinde mahfuz 350 adet köknar tab Sablık EY ve Bahçe: Feriköyiındc • 
tası ve 3160 adet kayın fıçı tahtası Sakız a~ac'!'da Sakız. ağacı so~ğ.ın: Satılık Hurufat: Kaaımpqada eski 
ve 90 adet kayın hamut ve 4 çeki ka- da ı 50 lik lı~tey': dahil polıı muduru Bahriye dairesi karşısında klin denir. 
yın, S çeki meşe ve 76 çeki mahlut ~asan Tah~ıne a~t bır tarafı .Sakız a- matbaası mildüri etinde m t 2380 sel odunu ve 1776 atik kıyye mah- gacı caddeaı ve bır tarafı Eftimçe so- k'I . ~ . evcu 
lep ve 500 adet kaym semertahtası kaj!ı diğer tarafı Şevket paşa anası ı 0 mıktarın?aki eaki hurufat satı-

d k ı1 k kam 1 • .. . . . hktır . Her kilosu 30 kurn~tan cem-
ve 10 emet ız cı çı sap ıgı ve tarafı rabu Gırıfor arsası ıle malı- an 714 lira tahmin edil ~d r 
ve 150 adet köknar lata ve 26Z adet dut N. 6/6, ~11/18/1, '.fahmin edilen dır. Mllzayede 10 TC:~nia~ ı ~'tv 
kayın çifte dolap ve 9 demet kestane bedel 1200 lıradır, !'ılüzayede pazar- tarihin dif . . 
çubulu ve 72 adet kızılcık çubuğu ve lık ıuretile 19 Teıiliniaani 929 Sah e musa puar günü saat 14 
3274 kilo meşe kömürü ve 2936 adet giinli saat 14 te defterdarlıkta yapı- te Defterdarlıkta yapılacaktır· 1055 
kestane çubuğu ve 2000 adet şiıntir lacakttr. 742 * * * 
kaşık ve 445 a4et mahlut saplık ve 6 • • • Sablılı: E,,., Jandarma İmalatha-
adet köknar seren ve 73 adet kayın, SATILIK KERESTE. İetanbul nesi ambarında mevcut kilim nizami-
13 adet kestane direği ve 26 adet ithallt Gümrüğünde m...,"ut muhte- ye giitüğU, bel kayıtl, allngülllk, ma
köknar ve 8 adet meşe kereıteai ki 1if cinıte 7 metro mik'ap 580 aantim sa, telefonu, pamuk tüte, karyola 
cem'an 2 Skalem orman emvali 7 /teı miktarındadır. 245 lira 60 kurut ııomyaaı, ha)'Y~ ~ıhlı, yananı tu
rinisaai/929 perıembe günü ihale Glimrük resmi müıteriye ait olmak lumbuı, ve aaıre ki. 14 .kalem eşya 
olunmak llzre müzayedeye çıkarıl- .. rtile tahmin edilen bedeli 114 li sa~calrtır · Tahmia edilen bedeli 

t ha 1 k · ı· 1 .- ra- 40 liradır Muzayede 10 T-..ın;.•ni 
mı9tır. za t ama ısteyen ta ıp e- dır. Miizayede 10 Tefriniaani 929 ta- 929 t .b: .. · -~-:.-
rin Istanbul orman bat müdiriyetine rihine mliaadif Pazar gUnll saat 14 te 14 tan ~n~ m;sat'ktapuar cünu uat 
ve yevmü ihalede saat üç buçukda e e ter ar ı yapdacaktrr . 
d f d 1 k b

. da 'h 
1 

k . defterdarlıkta yapılacaktır. (960) 952 
e ter ar r ınasın ı a e omıs-

yonuna müracatları ilin olunur. 
•• 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
Mobilyo ve Dlfçl takımlan 
Teşainisaninin birinci cuma günü 

sab•h saat 1 O da Beyoğlunda Etu&I 
sineması karşı.;ında BokAr «.ık3ğında 
23 numaralı hanede bulunan eş,·olar 

ve di;çi alAt ve aJevatı mtizaı ede 
~uretile satılacaktır . Sllon t3'kımı , 
yatak oda takımı. akaju salon c;yalar, 
elektrik avizeler, ayna)31 jardinier, 
vazolar. tablolar, venıek t.ıkıml1rı, 
karyolalar, ayMlı dolaplar, konsollar, 1 

OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

aynalar, portmanto, heykeller, çini ve 
demir sobalar, yazıhane, koltuklar, 
perdeler, kanapelcr, muş:ımhalar, sa· 
hibinln sesi markalı salon gramofonu 
ve saire eşy&yı beytlye, son moJel 
kraşuarlı dişçi koltuğu. IAmp siantik 
bra vo tablet maşin a frez bir çok 
dişçi edevan, Anadolu ve acem ha· 
lılan ve piyano, pey silrenlerden •;0 

25 teminat alınır . 

htanbul Sinci icra daireıinden: Bir 
deynin temini istifası zimpjnde mah
cuz ve furuhtu mukarrer Reno mar
kalı 16397 motör numaralı bir adet 
mustamel otomobil elyevm mahfuz 

1929 Barsılon büyük mükllıtını da 
kızanınış ol~n 

Piyasada satılan s&aıler meyanında 

l O bi.ı yük mükAf&tı malik olan ye-
glne saattır. 

Cmuml acentalın: lstanbulda 
Çarşın kebirde 

N. K. CEZVEClYAN ve mahrumu 

DEVREDİLECEK iHTiRA 
BERATI 

Oıküdar Hukuk H.ı.imlitinclea: 

Refika hanımın Boğu içinde Be
bekte mütekait binba!fl Arif beyin köş 
künde mukim Ahmet Lebip efendi 
aleyhine 27 haziran 341 tarihinde vu
kubulan talakın nüfusa tescili takbi

ı yle ikame eylediği davadan dolay. ol-
baptaki istida sureti on bet gün zar
·,1da cevap vermek üzre mumailcrha 

.ııın halı hazrr ikametglhının meçhu .. 
Eyeti hasebiyle ilanen tebliğ edildi(. 
halde cevap verilmtmit olduğunr,ar 
lııttalep hakkında gıyap karan ittihaz 
ec_lıierek emri muhakeme 21 teşrinisa
nı 929 Perşembe günü saat on dörde 
tayiıı edilmit ve H. usulü muhakeme· 
leri kanununun 405 ve 408 inci mad 
deleri mucibince yevmi meıkürda g< 
mediği takdirde bir daha muhakeme 
ye kabul edilemiyeceği gibi dermeyaı 
olunan vakıaları da ikrar etmit adda 
lunacağmı mübeyyin kararname mah 
keme tiivaııhancsı:ı. talik kılınmq ol 
duğundaıı tebliği mckamma kaim ol 
mak ür.c keyfiyet gazetelerle de i 
tin olunur . bulunduğu Üıküdarda bülbül dere- "Hararetle çalışan tahrik tertibatı· 

sinde Celalettin efendi garajında ve na veyahut bunlara dair ıslahat" hak· 
kezalik ayni deyin için mahcuz ve fu. kında onbeş sene müıldetle Sanayi 

ht karrer karyoı t k DEVREDiLECEK iHTİRA ru u mu a, ya a ve sa- Müdüriyetinden 17 Teşrinisani 1927 
ireden ibaret otel eşyası dahi Üskü- tarih ve 624 numero tahtında bir ih- BERATI 
darda atlama taşında Şile otelinde tira bera.tı istihsal kılınıruştır._ Bu ke- "Petrol çamur (Kaya-Shale) teri 
senei haliye Teşriniaaninin 2 inci Cu- re mezkur be.ra~ furuht vey~ ıcara ve yahut kömür yahut mümasili mcvat-
martesi günü saat onda biimüzayede rileceğinden ıştırasına veya ısbcarına hakkı d ,, b "dd 1 S 
furuht olunacağından talip olanlarm ı b ld y · n a on eş sene mu et e a-

talip olan zevatın atan u a . e~ı tan petrol taktirine ait uaul ve cehaz 
yevm ve saat me~kı'.ırda mahalli mü- postahane arkasında Aşır Efendı ku- M-d·· . . .. 
zayede de hazır bulundurulacak me· tüphanesi sokagında Türkiye Hanın- nayı u. urıyetınden 26 Tqrı~ıs~ni 
muruna müracaatları illin olunur. da 18_22 numerolarda mukim vekilı 1927 tarih ve 34376 tahtında bır ıh-

Liseler mubayaat komisyonu riya- !stok efendiye müracaat eylemeleri tira beratı istihsal kılınmıştır. Bu ke-
setinden: Ortaköyde Kabataş Lise- ilin olunur. re mezkur berat furuht veya icara v .. 
sinde yaptırılacak olan tamirat 17 /- .. Ö riteceğinden iştirasma veya isticarı· 
ll/929 ta~ine ~üsadif pazar .günü UÇ D R T Hattata na talip olan zevatın İstanbulda yeni 
saat 16 da ıhalesı ıcra kılınmak uzere postahane arkasmda Aş.ır efendi kü-
kapalı zarf us>11ile münakasaya ko- Lüzum vardır. Ebussuut cadde- tüphanesl sokağında Türkiye ~anın
nul?'uştur: ~aliı,ı.lerinin .. şartname .ve sinde Teneke ve Sıç fabrikasına da 18-22 numeroda mukim vekili ı... 
loetifnamesını gormek uzere komıı- tok dendiye müracaat eylemeleri ilJ>ı 
.Yon ldtabetine mliracaatları . 111ürıCNt "-· 
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Tas~ r uf 
Kumbara" arı 

Çocuklukta ve gençlikte ta
sarrufa alışırsanız ll umba
raga biriktireceğiniz para 

\ 
' 

yarm sizin için 
Hayata girmenin 
Ev kurmanın 

o 
Hayata Girişin 

it kurmanın 
Refahın 
Hastalığın 
Tahsilin / 

hallisa hayatta herşegin ve 
her müşkilliln 

Anahtarı 
olur 

TÜRKİYE iş 
Ankara Gazi orta muallim mektebi ve ı· ıt o~ş TA~181 :ıı • 

erbiye enstitüsü müdürlüK-ünden: l]ahl llya:J 
- O Jstanbul BabıAll Ankara 

Melırebimiı teşriıılsanlnin ikklnde af!hıcaknr_ 1 teşrinisani cuma caddesi No 66 
:ünii bUttın talebeıııJzin mektepte h111r bulunmalan 

-----------Veresiye kürk 
. ıtan ~Dl Nalia f lil metlebi mnoayaal koınisyouun~an ri~~~:;:m.:~:::; 

Mektebin yedi aylık et, ekmek, ve yaş sebzesi yeniden kapalı olmalı: üzre geçen 
ırf usulile münakasaya konulduğundan taliplerin yevmi ihale o · sene gibi bu sene 
ın işbu ayın 31 inci perşembe günü saat 14 te mektepte topla- dıhi yalnız l5~ün< 
ın komisyona müracaatlan. mahsus olmak 'lze

iLAN 
lzmtr - Bandırma hata Uze

indc bulunan kırkağnç da Hakkı 
ey ve mahtumları pamuk fab
ikasmdaki dizel ve nasyonal 
.ıotorlarını idareye muktedir 
hliyyetll bir makinist aranıyor. 

faliplerin evrak ve vesaiki !azı

' ile kırknğaçda mezkOr adrese 

.niiracaatlnn . 

l
ttelsoğukluğu frenği 

olanlarıo nazan dlkkatlat 

Dr. horhoroni 

re 8 t•ksltle 

Kürk man
tolarımızı 
veresiye olarılı: 

Fennin en son uıultle kaı'i majtazamızda ve· 
olaralc eski ve ytni belsoğukluğıı, rılmekıedlr. 
frengi, idrar dulıtı, bel gev,ekllğl btanbulda mah-

vc mesane "" bllcümle kadın nı- mut pışıda Kllr-
ıısızlıklan tedavi olunur. Beyôğlu kçıl Han 
Tokatlıyın yanında mektep ıokak ı G. BEYKO 
No 35 Tel: B. O. 3152 1 T I I I b 

iıiiıiıiıııİİİİlıııiıiıiiııiilııiilliiııiıiım-- e e on .ıan ul 

B~IÜK TAYYARE PilANG~SD 
YEDiNCi 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 mükafat 

Tahsilin 

i ..... TİY.ATROLAR Ye 

SiNEMALAR 
•••••••••••••••••••••••••• 

T epcbıtı ti· 
yatro111ndı 
bu U,.m 

... ı !il,30 da 
Kokotlar 
mektebi 
3 perde 

Cuma günleri 
matin• sut 
l 5,30 da. Her 
cumınul ak
şamlan için fl
ıtlarda tenzllAt 
yapılmıştır. 

NORJKE LEVANT LiNIE 
Norveç bandırılı • E U R O S • 

vıpuru 1 t~rtnisanide limanımıza 
gelecek ve hamulesini !hraçıan sonra 
Burgaz, Vırna, Köstence ve Tuna 
limanlarını gidecektir. TafsllAı için 
Galmda Mumhınede eski Loyd 
Hanında T H EO RE P PEN vapur 
ıcantalığıno miiracaat Telefon: Bey

ntlu 2274 

MesaJerı ve Pake Marftlnı 

lnmpaoyalarının vapıırlan ilı 
Güzel sayahatler 
Her hafra ~ '.\la"ilya,, ya ha 

reket eden vapurlar Pire ve Na 
poll limanlarına dahi uıı;rarlar. 
TafsilAt almak iızere Karakoyd• 
Lorant Rebul ve şürekasına miı· 
racaat olunmasL Telefon Bcyoıthı. 
203 - 204 - l 704 

leyrise1ain 
Mer~ez Acenıas~ Galat• köpr~ 

bı~ında, Beyoğlu 2:J62 Şube 
ıcenteıı: Mahmudiye Hını alııtdl 

lstanhul 2< 40 

Tra~zon i~inci ~osf ası 
[A N'{ARAJ vapuru 31 Teş

rinievvel per1embc akşamı 

Galata rıhnmından harekede 
Zonguldak lnebolu Sinop 
Samsun Ünye Fatsa Ordu 

Gireson Trabzon . Rizeye gide

cek ve Of Trabzon Polathanc 

Glreson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya uğrııyarak 
gelecektir. 

lznıir sür' af pos lası 
(Gül cemal) vapıını 1 Teş

rinisani Cuma 14,30 da Galata 
rıhnmından hareketle Cum",._ 
tes! sabahı İzmlre gtd~c~-~ ve 
Pazar 14,30 da lzmirJrn h~r· 
ketle Pazartesi sabahı gelecekt:r 

Vapurda ınükemmel bir 
orke5tra ve cazbant mevcuttur 

ANTALf A PO~T!~f 
(KONYA) vapuru 3 Teşrinisani 
pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşt~ mezkOr 
lıkelelerle birJlkte Andllll Kal

kan Dalyan Marmaris Sııkı?~ 
Çanakkale Gellboluya uğraya
rak gelecektir. 

B11~aada postası 
( Gelibolu ) vapuru 2 

~rinlsanl cumartesi 17 Je idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozça 

ıdıya gidecek ve Çanakkale 

LApsekl Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

NAlM VAPURLARI 
MİR-MERSİN po~ta~ı 
ADANA va~unı 31 

t~rınlevel 

Perşembe gunu akşamı 
sirkeci rihnmından harekede 

( Çanakkale, lzmlr, K!llliJk, 
Bodrum, Rados, Fethiye, An
talya. AH.iye ve Mersine ug
rayacaknr. Fazla tafsl!At için 

Galatada Site Fransez honında 
1 2 numarada acenteHP;ine mii

racaat Tel. Beyoğlu I04 l 

pO r ~T':fvlL zfo·E4
MUSTAf'A 

ve biraderleri vapuru 
Muntazam Ayvalık Ekspresi 

la._ Selamet 
~vapuru 

Her perşembe akşamı SirkeCİ 
rıhtımından hareketle mutat 
iskelelerine uğradıktan soıırıı 

cuma günu Edremit ve Ayv3-

lığa muvasalat ve 11.azar gıin ii 
Ayvalıktan hareketle pazıırte~ 
Istanbula avdet edecekliJ. 
Mahalli mürac .. ı; Yemiş Tavil .. ~ 
biraderler. Telefon lsıanbııl 221 .,. 

Muntazam Bartın Posta51~ 1 .. N Vıpuru• 1 Ercumend ur ıeş,;ni•V~ 
P b .. Ü sırJctcl 

erşem eg~~amıııdall 
_ .. aar

hareketle Ere .. ll, Zonguld..,., ' 
.. cıdey~ tın, Amasra, Kuruca şile 

azimet ve avdet edecekdr. 
Fazla rnfsllAt için J<:ınınonu 

Rıhnm han 2 numaraya mıirııca~ı 
Telefon: 2684 -

Doktor A. kutiel 
Jd••' 

Elddlrlk ınakiııcleriyle beJsoilılıfııl~ -
darltRı, prostat, ademl;kddar, ·.::'.vı <d<' 
PRI elli .., tıreııglJI •llfWZ_: __ 3~ 
KıırakOyde BORtçl tınaı -



Mahkemelerde : ' 

ı ( MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi .. 



MiLLiYET PFR:ŞE~IBE JI TF..ŞRINlEVEL 1929 

, Evelki gün Türk göğüsleri bir def'a daha gururla şişti . 

~ h 1 t b kün yüzünü ağartacak ve gög- 'caktır. Ve bugLn uzakta deı;ıl- edilmıştı: • ' ~ukıimet ~na ı ö:ünde ::::: 
l '111 1 • \aUIY~T. rtR An karada cum ur ye ayramı 1 sünü fahrile kabartacak bir in- dir. Çünki sonmiyecek olan o- Baloda Vılayet ve Emmet, ;;"' 1 susa ~alkip" ·~ve ıı: m: halk iıtı· 1 1'e 11n ~ve1 !9119 . ff ki I . .. K l d B I . k S er er, ınu memur 8y11 _ _;.....;;.;... _______ -ı llirinciden mal ad , tızam ve muva a yet e geçtı- nun guneşının nur ve zıyasır.ı o or u ve a 1nye er anı, • e-, rak etmiştir. Her mektep a)'1" ,,. 

BUG ,:\ 1\.. O HA\' A 1 Geçit resminin ruhunu teşkil eden askerin intizamı, ler. Alay sokakları dolduran' hiç bir şey tevkif edemez ve et- hrimizde bulunan mebus beyler, otomobiller bularak aüılen_ıi~leı: dir< 
1 k d f t ""be etmiş olan ve çok yakından tanıyan halk tarafından mütemadiyen miyecektir." Cümhuriyet halk fırkası erkani, içlerin7. ·~güzide tal;bele~;nı:.;li1ıı• 

Dun ~ar da ı1 >5 asgari l'i 11 b
0

?.U_?k
0 

.e. a tecr~ · t" · bı"r defa daha cel- alkışlanmış ve yaşa seslerile kar, Müteakiben geçen devirle matbuat erkani, konsoloslar, rek ~udurbve1 muallılmld~ G~• f<" 
uyu reısın asvıp ve memnunıye ını 1 i T. C" h' . . .k 'J' .. "d" 1 . . merasır.ır.c u unmuJ ar · za1ıu· 

tc" Jı.[,a gu ruıg!r <l'.Utehavvll I . . şı anmıştır. ı iırk um unyetı mu ayese e- ma ı muessesat mu ur en ve aı ner alayları yapılarak azamı ı~ tı 
betmıştır • . . , Alay Divanyolu, Sultan Ah- 'dilmiş ve Cümhuriyet idaresi- !eri bulunmuşlardır. ratta bulunulmuştur. Halk h~küP1~ 

!lava k µalı ülac "'· Kahraman orduyu temsıl eden kıt _alan alkışlayan met, Sirkeci, Köprü, Şişane yo- nin iyilikleri anlatılmıştır. E- .Zengin bir büfe tertip edil- cumburiyenin fuyuzatınd"'! ~dares "'" 
FELEK halkın alkış sesleri askerin adnn seslerıne karışıyordu; kuşu, lıtiklal caddesi tarikile tem Akif B. son söz olarak mişti. Geç vakta kadar dansedil den g~rmekte olduğu teshılat u": bu• 

Kur diplomatike tahsis edilentribünü i~gal eden z~~at ge Taks~m ~eyda.nına gelin~iş "!e "~ümhuriyet idaresil~ b~tün m!ş ~e çok iyi bir gece geçiril- ~~;~k't:ı;,1';~ ;~;e!:,e ;.~;eın>•"' 
1 çidi büyük bir alakaile takip etmişlerdır.Ataşe mılıterle- r~smı geçıde nıh.ayet verılmış- ! ~ıha.n Türkle_ri~ ölmedık~e~ı ve mıştır. tedir. . . ,Jı· 

. TO~NlS1:AN d a- rin ok defa erlerinden kalkıp kıtaatı daha iyi görmeğe tır. Mektepler Sırkecıden ayrıl-! o~mıyeceklen cıhan tarıhınde .. OC.AK BALOSU . 2 • Musulda ):ed!ncı ıçtıınaıd,.;ııu 
V ktıle bır zengın . a amı Ç ! .. .. d p }" kı · mışlardır. . hır hakikat olarak anladL" de- CumhO.nyet bayramı serefıne tetmckte olan Turkiye · Irak ıııu•• ıl ağa mahk\ım etmışler •.. ~: çalı_ştıkl~rı g~ruluyordu.Jan. a~a ve. o ıs . ta.atı~ sıj TOPLAR ATILIYOR 1 miştir. bayram gecesi Türk Ocağında' hud~ı komisyonu rnüzake~tın•Muııı· 

ılesi mahkumun avukatına gı- tayışle zıkre layıktı. Askerlerunızı takip eden ı;,;cılerın ge- . S t 12 de Istanbul'un muhte MÜSLIHIDDİN ADİL B. İN bir balo verilmiştir. 1 ffakiyetle devam etmektkedıdr. bi~ 
· k f" · 1ar ve· "d' k d d d b' ff ki t aa . . , kcratın bu ay gayeıınc a ar :- -,..ı. dıp ey ıyetı sorm.ış · 1 çı ı ay a şayan erece e ır muva a ye manzarası lif cihetlerinden toplar atılarak· NUTKU Balo ocaklılar ve ailelerı hu-, b.ılmasına muhakkak nazarila bllf. 

- Canım hani babamızın ha ı teşkil etmişti. ve vapurlar dü:lük çalarak Cum I İkinci olarak hukuku idare !unmuş ve çok sa.nimi olmuş-ı maktadır. Her altı ayda bir_ içtiın: ;',. 
Y tını kurtaracaktın? Dıye ':._

1 
Mektt:pliler ııeçerken küçük yavruların Gazinin önünde baş- huriyet bayramını selamlamış- müderrisı Muslıhiddin Adil B. tur. me!<te. ~!":" bu hudut kon:ı~syon,0~~ muahazelerd b lunmuşlar. • lannı cüsleycn berelerini şapkalarını telaş ve heyecan içinde ace !ardır. l'-eyı;;ınlı bir nutuk soyledi: · SEYRİSEFAİNDE BALO 

1 

kızındcıb ıçtımdafaımçtdc aktedtt• ~tir. &1 · 
t I · • • • · • • b ·· 1 j . , d l 1 E lk" k C . I ... . sene c ır a :a ırna e ece afıP" 

V' cat mut ası· . . le ıt çıka~aları aziz Gazın.~n sevı!'11lı çehresıı;de le essum er ya Üğleden sonra Yalı B. Kolor "··-- Muhter
0

elt:' vat~n. ~ş ~~.... ve ı a ,am, um m~tyet rnhh:ı•!ar.ı.nız Irak hükumeti .ta\, 
- ~erak etmeyın, kurtula rattı. Merasım esnasında muteaddıt tay.Yare fıloları uçuş!ar yap: du kumandanına, Halk Fırka ı, ~u dakık~da mlnle;ınızın ıı~e ıbayrrımı ş~refınc Seynse:aı~-, dan ıyı bır su tte ıstı~bal edıı.-n;,.., 

.:ak! dıye cevap. vermış. · · Bek- tılar. Halka tebrik kaCıtları attılar. lkıde başlayan geçıt resmı Hilali Ahme , Türkoca ı, Hima rı ıde Pusterek bır sevın.ı.r;., ae guzel bu (ece geC"ırılm_ıştı.r. · or:ıda bulunduk ~rı ~ud.de!ç 
_. ışler ~eklemışler, ne .. affed.1- d?~tt ~itti. Gazi yanında Şükrü Kaya Bey olduğu halde otomo yei _ctfa! v~ Tayyar .cemiyetleri ~:-ac"etin .~ıeye-.:mlarm.~ yaşıyo- Bu~~ ıa .. ebet!e balo venlm•ş mıhmannuvazı gosterılmı~ÖNll'tt 
ış, ne fırarına teş~bbus olu~: bılıne bınerek halkın: ne ıadeı zıyaret etmışt r. ruz. Begun Tı.ırt·un buyuk ra) ve muteadc.ıt er;ler.Leler, oyun- fZMJRDE CUMHURIYE"f 

m 9, nihaye~ hcı • .mim •Crası gu Yaşa var ol! 1 Muhiddin B. Müteakiben kon ramT, bayı-. n· Jann bay, dlT'l,
1 
lar yap.lmışt.r. But.ın idare n;e BAYRAM! ıııI'" 

mi gelmiş, aıle ı:oz yaşlan ara- Sesleri v alkışları arasında merasim mahallinden ayrılırke~ solosların tebriklerini k bul et- Ciimh.myet oayramıdır. Bugun; nsupları ve davetliler aılelenle ~ZMlR, 29 A.A. - ~~~eler, ' 1,ıı ında: . . . Meclis çekil n Riyaseti Cumhur bayrağı Türk bayrağına tebdıl miştir. , hakkın zıilme, faziletin fezahate: beraber müsamerede bulunmuş· h.uny~t bayram~ ~enıı sutu"1:[ .,,,,. 
- işte ~er şey_ bıttı. S;n hızı edildı. . . . . . . . Gece blitun ehir alektiri~ler 1 .ı.akimıyeti_ mi~.lı~eni~ is~~bdada! tur. B~l?ya Seyrısefa~n mudiri :::::Te~~~~i,.':.ı:'.r:!~,hu;.:'ı,u_r1"' 

aldattın! dıye bagırıp _çagırmış- Gece, Hancıyc vekılı tarafından kur dıplomatıkc venlen ve Re le donanmış, yer yer rava fışe zafer çaldıgı buyuk gundur. Çok umumısı Sadullah B ny'1.set et· tramvaylar bayraklarla aüılenıtJlf11 
lar, Avukat hiç iıtifim bozma- isi Cumhur tarafından nyaset edilen Ankara Palastaki ziyafetlklen atılarak eğlenilmıştir. Bu d~ğil daha 9 sene ev~! şi~di se. mistir. , s.aat 14 !e Gazi bulvarı~da biiy~~ 
mış: çok parlak oldu. cümleden olmak üzre Beyazıt vıncle, heyecanla tıtredıgımız ARZI TAZİMAT çıt resmı yapılıyor. Geçıt resmııı ,ılı· 

- Acele etmeyin yahu kurtu G. zinin sağında Meclis reisi Kazım paşanın refikaları, solun- ı 0elediye daires, geçe eglencele- meydanda, 6 asırlık şeref ve şa-1' TELGRAFLARI Y:'de, ıiiva~i, t~pcu, fuha~ere,ı.ah"" 
l;ı.cak! demiş.·· Demış ama cel da Madam Suriç otunnıışlardı. Gazi Hazretlerinin karşısında ah ri tertip etmış hava oyunları 111 milliyi omuzlannda taşıyan 1 Cümhuriyet bayramı münase- hıye _k1ııaatıl.e, ıtaakı 111.1:i~dıee. i•~ ı• •• d bo • • d Çk) k f" "M ' . . . . . . [' d yemurczesı,me epı, ~ 1 t ge ıp ıpı a mm ynuna zı mevki eden Kazım paşıının sagın a e os ova ya se ıresı . a yaptırmış ve halka mus ıkı dm askerlerımıze makar olan 'jU betıle ::?ehreınanetı. taı:ı ın an darına, polis müfrezeleri ve hali< ' fr 
takmış, ve sallandırmış._ Tam.~ 

1 

dam Hof, solunda Tevfik Rüştü beyin _re~ikaları vardı. İsmet pa- !ettirmiştir. Aynı şenlikler Tak es~i karargahta . zulm~n topu R~i~i <?ümh~r Hz. ıle M!llet Me yelleri i~tirak cdiyo~lar .. Tay;;':1ı,r esnada hasbelmeslek muvekkılı şa ziyafette bulunmamış, baloya gelmışhr• sim, Beşiktaş, Kasımpaşa, Üs- akısler yapıyor hıyanetın davu- clısı nyasetıne, Başvekalete ve !osu geçıt rn~ydanı uzcnnde \,tıı 
nin yanında bulunan avukat ce- Ziyafeti takip eden Halk Fırkası balosu sabaha kadar devam 1 küdar Kadiköyde tekrar edil- lu çalıyordu. Çok değil 9 sene Dahiliye vekaletine tazimat ve Y_~par~k. tdebrık ~tartları. '!lıY~edil'°' 
b• d k d • · · t ") • k f ") · • h J b" b" , ~ , · , k b · fi k"l · • surur ıçın e geçı resmıru se,..-ın en ç_ı ar ıgı. ~~r .. us ura ı el etti. Mutena bır ınuzika, güzel on etı er, ıyı azır anmı§ ır .u- miş.tir. Yer yer fener alayları eve! Sakarya dan Edırne ye a- te rık telgra arı çe. ı mıştır. ve ka raman orduyu alkışlayor. _,., 
ipi kesmış ve herıfi olum~en kur fe vardı. Gazi Hazretleri ilk danıı Kazım paşanın refikaları ıle! yapılmış ve bu alaylar gece geç dar Türk diyarında ne kadar MATBUATIN ZIY AFET.1 Gece Ocak salonunda, meklw,. 
tarmış. • Etraftan bu mudahale ı yapmışlardır. Züvvar balodan pek iyi intibalarla ayrıldılar. Balo 1 vakte kadar devam etmiştir. Türk varsa hepsi imha ediliyor Cümhuriyet bayramı şerefıne tarafından muazzam fener alaY' Y 
men' olunmak ve mahkum tek- da müste.n:ı tuvaletler vardı. ŞEHİRDE YAPILAN ve düşmanlarımız haris emelle· bayram günü İstanbul T ürk ma- pılıyor. RA"f 
rar asılmak istenmiş ise .de. zeki Uzun eteee fazla rağbet etmeyen Ankara hanımları arasında TAKLAR rile sevgili vatanın her tarafını tbuat cemiyeti taraf.ından Tü~._ 1z:1~A~~1iJ.~ZC~~uriyet 1:İ 
aVl;1~:1t ceza k~~un~nun ı~tıfade bu yeni modayı tatbik edenler görülüyordu. Cümhuriyet bayramı dolayt- kun~a~l~yordu. İşte b~ felake•!ı kuaz'. salonun~a ~enlen çay zı- yramı em.'aıaiz tezahüratla t~~t ~ 
ettıgı maddesını '-ost~r~ıf .• · .o sile şehrin muhtelif taraflann- şeraıt ıçınde bir tek ınsan, b~r yafetı ç'?k samımı .?1.ı:ıuştur. mittir. Sabah saat dok~:ı:•dan 1tib ..,ii· 
madde de : « Şu curmu ıı:ık~p (stanbulda CUmhUrİyet bayramı da taklar hazırlanmıştı. Evkaf büyük baş bize ümit yolunu, gı- Bu Z1yafette butun İstanbul re•'?'. kabule fırka erki'!'• or~eriY" 
eden asılır » diye muharrer ımıf. ( Birinciden mabad ) ı'daresın" in hazırladıg- 1 tak çok dilecek hedefi gösterdi. Aziz va matbuat erkan ve azası ile fettııı ~ül. dakin ve erkli:'~' a UJllİ >· A kat d · k' d . . l b' h • · d b l b' memurını m ye, mec sı um ~•· vu em.'.' 

1
:. • • - Na11lsın asker diye hatırla liseleri talebesi, piya e, iıtih- mükemmel olmuştu. Boğaziçin- tand~şlar,!. : . ~9 ~e.şrımev~ ~: nmız. e ~ unaı;ı ecne ı ı;-:ızete zaları, belediye heyetleri, ~iie••~. 

- i şte muvekkılımı astınız. · nnı aormuş ve çelik ifadeli tok klm, topçu, süvari kıtaatı, mu- de Sarıyer ve Yenimahallede ze Cumhurıyetın ısım aldıgı gu muhabırlerı ve ajanslar mumes- tı maliye ve matbuat cerruyat 'r 
Kanun «asılarak idam olunur» bir cevap almı§tır: habere bölüğü, deniz mektebi, taklar hazırlanmış eğlenceler nü gösterir. Cümhfui.yetin silleri bulunmuşlardır. Matbuat rneı~illeri, konsoloslar it tirak eıı:::,. 
demiyor ki! - Eksik olma paşam: Gedikli talebesi, lataatı bahriye tertip olunmuştu. Beylerbeyi Tii.rk vicdanında, Türk iklimin- ailesi bayramlaşmışlar ve bir !erdir. Saat .. ıı ~· ku'k:nd•i:. .,.. 

Ve adam kurtulmuş.·· Bu Şükrü Naili paşadan ıonra po polis taburu, zabıtai beled'.ye spor klübü Beylerbeylilere bir de hakikaten doğduğu gün; Bü kaç sa~• t samimi eğlenmişlerdir. ka1mın~a miift e~~1t Yjerdir;u'n l2 d~. 
1 k "b 1 . . . .. Ş "f B f . D lf U .. · ı · . . B" "k YEŞİLKÖYEDE şa ar zıyare e ı mıı . ı.ıııı ~sa anu~ ~ ~re .. erının ış .u~e lis müdürü en . merasime mü rezetı arü ünun zun çar musiki ziyafeti vermiştir. Bu yük Mıllet Mec ısının , uy_u sonra bilumum cemiyetler men•ı;..,.,1 nne olan tesırım gostermek ıçın ittirak edecek polis müfrezeleri !• cihetinden ilerlemi,ler ve eğlence ve merasimler üskü- Gazinin işaretile Ankara da ı lk CÜMHÜRİYET BAYRAMI ve halk hüklİ':"et avl~aunda topla .. .,,.. 

yapılmış olsa gerek. · · . ni teftit etti. . tramvay hattını takiben tribü- dar Kadiköy Adalarda da ya- defa toplandığı 23 nisan 923 ta- Y eşilköy Cümhuriyet Halk bur:ıda _bele~ye ve lıae namına .~;ı.~ 
Beyo8lund. aki şoförler de bu Saat 11 olmuştu. Vali Muhid nün önünden geçmiş lerdir. pı~ıştrr. Sal; sabahı bütün ilk r ikidir. Fırkası önünde, mürettep pro- h~nybeti 1tebcıl e1~~ nutatu~ .ıa":,,.. be b 1 O IYET T i MSALi . k ' k' .. 'b' b t mıı, un ara va ı .,.,., raun na , nzer ır ~el'., yapıyor .•r. · din B., mebusla r, Beyoğlu, s- CUMHUR mektep talebeleri mekteplerin- Tarıh ne kadar es ırse es . ı- gram mucı ~nce saat _on eşe, vap verilmittir. 

Mal~ ya lstıklal caddesınde küdar, Beykoz ve Bakırköy kay Müteakiben kırmızılar giy- de toplanmışlar ve hocaları ta- sin, istikbal ne kadar derinleşır- Anbarlı, Amındos, Fıruz, Çek- KIRKLAR ELİNDE 
! aksımden Gal~ta.saray~ ~oğr~ . makamları, Darülfünun Emini miş, elinde «Cumhuriyet» levha rafından kendilerine Cümhfiri- se derinleşsin '!'.ürkün asırlar mece, Kalitarya, Safra, Halkalı KIRKLAR, 29. (Milliyet) "-: 
ıı:ımek yasak. Lakin berıki~er ı- ' Vekili, Vilayet ve Emanet halk sile Cumhuriyet timsali çok aüı yet hakkında izaha.t verilmiştir. sonu gelecek neslinin viçdanm- köylerinden gelen erkek ve ~a- Kırklar elinde CüınhOriyet tıııY1' 
f!~ ~olayını bul.?'uşlar gen ge- fırkası erkanı, merkez kuman- lenmit bir otomobil içinde geç- Bu münasebetle dfiiı ve evclki da bu tarih daima bir işik gibi dm, ve köy mektep talebelerıy- ramı her vakitten ziyade bUYıl . 
n ınıror~a~. <;>oren olursa: he- dana ~~~azıt'ta . hazırlanmış o- ti. gün kapalı bulunan ilk mektep- parlıyacak ve bu ışığın timsali- le dol':l altmış dört ~raba ~.e .~al tezahurla tesit edilmiş, ha• ·. 
men ılen ışletıp manevr~ yapı- lan trıbune gelmııler ve kolordu On binlerce halk bu timsali ler bugün açılacaklardır. Lise- ni bir şahısta ararken Musta- kalı Zıraat mektebı traktoru. ve ler vali Ahmet Durmuş bey ıs_ 
yormuıçasına hareket edıyorlar kumandanına mülaki olmuşlar- içten ·kopan çok samimi bir al- ler de ancak cumartesi günü ted fa Kemali görecek ve hürmetle kamyonu ile Y eşilköy etfaıy~ rafından CümhOriyet ve ni~et 
ve soranlar~ d~: .. .. .. . dır. kışla karfıladı. Cumhuriyet tim risata başlıyacaklardır. yadedecektir." Adil B. bundan grupu ve Yeşi~köy .tik m~ktebı leri hakkında nutuklar ira~ıyl~ 

- ~fe~d'';ll · Yuzumuz Taksı RESM( GEÇİT PEK salini Mehterhane, Darülfünun, DARÜLFÜNUNDA sonra gençliğe hitap ~tmiş ':.e t:ırafmd<I? t~r~ıp edı.len. C~hQ- merasim yapılmış ve vali hu• il· 
me dogru. dıyorlar .• · H~p ~u PARLAK OLDU Ali mektepler, hurufu heca sıra MERASİM yürünecek çok yol oldugunu so- nye~ p0erıle~nı hamıl süslü oto- yesinde balo fener alayı .. ed ıı· 
dalaverelerden dolayıdır ki dun 11 i 5 geçe geçit r~mi batla- aile liseler, orta mektepler, ıe- Darülfünun Cümhfiriyet bay- ylemiştir. m~bıl ıle Turk ve, R~ ll?'e~tep miş şehir takizaferlerle su~l~ . 
yanın her taraf~nda ~alabalık mı,tır. hir yatı mektepleri ve esnaf ce- ramını ok arlak merasi'.T<- DARÜLFÜNUN YEMİNİ len talebe ve hey etı talımıyc- miştir. Halk neşe ve sürür ıçııı. 
yerlerd1e otomobıl tornıstan ya- Ba,ta a~keri m~zika, Ha~i- miyetleri ta~p etti. ~.ektepl~r le tes'it ;tmitve gece geç vakte Bundan. sonra hukuk talebe- si, bütün Yeşilköy halkı toplan- de bayram yapmakta buluntl1ıı; 
pamaz. ye mektebı, Kulelı, Halıcıoglu ve askeri kıtalar her goren Tur k d b .. asebctle tezahü- sinden Kamıran B. Cümhuriyet mıştı. tur 

NEDEN ~J:'.N'."'! -- .: . - .. . . . . . .. . - r:ta~ev~=~unmuştur. Akşam hediyesinden bahsetmiş ve bü- Yeşilköy .c.ümhfiri~e.t Hal~ . AYINTAP'TA .• 
cSon Saat» refikimızde rakı- Evladının mudafaası ıçın bu İşte bu guzel kararın hır va .. . Dariilfün' un1 t " D "lf" lu gençler na- fırkası hey'etı ıdare reısı Vasfı GAZİ AYINTAP 29 (?rlıl la h kkı d _,_. b" h be · ·· 'ki h d h k ed f'ki t d kalb' d andırdıgı· saat 20 de butün u- un aru unun ,_ , · -•· r a n llKı ır a nn us- ı cep e en are et en ı r an aşın ın e uy 1 . al lm' · tmiş ve demiştir bey pek hararetli ve heyecanu r t) Cümhfiriyet bayTaı..-

tünde 'u ıual vardı: ordusunun daha şimdiden par- samimi hayaller. Hayır bunl~r ar ~er.asım s on':: te· ış ve ~ yemın e bir nutuk irat ile Cümhfui.ye- ıye d'f 
29 

birinci teşrin 19~ 
«Bakırlar neden fena?» lak zaferlerini görür gibi oluyo- hayal değil . .• bir.vatan c';.li· ~esıfı:rtalk ~ul a gı rer- ı."S nin hu urunda yemin c- tin az bir müddet zarfında vü- nal muşa ı. Himayei etfal cenı•1 

Eğer bu sual bize tevcih olun rum. Bunun her geçtiği yerde dının en mtlkaddeı ıdeall. Turk anı P anmış un::ı:ı~r ·· di or:z Bize ~edia olan bu bay- cuda getirdiği büyük inkilAbı ~ 1 J:~e5l ınta merkezi tat•• 
~a hemen: «iyi kal~yl~nmadı- a!evlendirdi_ğ~ kı~ıl~~mlann s;- gençi bu d1!yguylbaü ündo~arl?~ ~~ ~:a:r~fr~~çr:~yy: konserf:; ra~ı ye;de süründürmiyeceğiz. izah e~e:ek m~ter.em. C:azinin fmdan Gazi Mu:ıafa Keınal p•: 
gından» cevabım venrdık.. vınç şulelennı gonlume tevcıh duygunun ugnına t ar g_ "lm" P r 1 d - t 1 y Cümhfui.yet!" eserlerını saydı ınktlabımızı kt binin vasi ve ınütıtt 

FELEK ettiklerini hissediyorum. Bu yla çalışır. Cümhfui.}_'.et ~eşı- n ış vBe ımonata ar E ~gı ı - a:~m k"b fakült~~lıı "A" canlandırdı haİkı heyecana şa me 1 e da b"r balo veri\Jl1İŞ 
aydınlıkla 0 kadar mesrurum yle ufuklanmıza dogan fıkirle- mıştrr. undan sonra mm ve- utea ı en . . d" • lk 

1 
d şem sa onun ı 

Meklepliler müsabakası ki. . . ~in gençlik hissesine düşenleri kili Etem Akif B: balkona gel- dersanesine geçi~ış ve. taleb~- getır ı ve uzun uzun a . ış a.~ 1: tir. • 
- Bu alevlenen kıvılcımlar bü- bunlardır. İşte bu vazifeyle mü- miş ve hazıruna hıtaben çok he- ler tarafından terttp edılen eg- Gece d_e p~k _parlak ~ır .~u · : ADANA D~ . ....-

Nasihat yuvaları yüyor büyüyor sevgili vata- kellef olan gençlerin bir kısmı yecanlı bir hitabe irat etmiştir. lençelerle geç vakte kadar vakıt mere _verıflmil ştıbr. . YCe.~ılkh~ .Hıt- ADANA, 29. (Mıllıyet?,,... 
' . . . . 1 İN irilmi tir mayeı et a şu esı um unye Şhrimizde Cümhfiriyet bar-

Mektepliler müsabakası 24 nın bütün seması bu k_andillerle bu yurtlard'." Y~~ış~~ek. B'! yur: ETEM AK F ~· geç 
1 

:CoNAGINDA BALO bayramı münasebetiyle sekiz . · hilldim t fırka BelediY' 
ıncü hafta 4 üncülüğünü Gala- doluyor ... bu kubbenın altında tlar sefaletın sondurmek ıstedi : HİTABES V ~L , . . kız ve erkek fakir çocuğa elbise mı ıçın danl k :akı aptırd~ 
asaray lisesinden 686 Ömer anavatan bir cennet ... onun ne- ği istidatları kurtaracak, onlara '.'.AZlz ve temiz :-atan?aş~anm! C~hunye~ . bayramı şer~fı: ve kundra tevzi etıni tir. Kuman 1• a~ Y. yapıl 
>ey kazanmıştır. Bu yazı şu-ı ş'esi bu küçük işiklara en büyük kabiliyetlerini gösterebilecek- yu~sek mefkfirelı .. seV1mlı Gaz~ ne V:alı. Vekılı ve pe~remı:ı~ı Vilayetlerşde ~uhtes~ı;' b~r r;sı;ıı ~eçı~dııtl" 
!ur: bir teşvik . .. feyzini milletin ku leri zeminler hazırlıyacak. evladan, umum Turk genglen Muhıddın B.ey t~a ın a?- ı- ~! ~.utu. a~ . ıra . o. un U; selt' 

"Bu haftanın en büyük hava- cağında alan yavrular onun yü- Şimdiye kadar kim bilir ne ve Darülfünunlu evlatıa:ım hı- şant':şll?'daki Va~ı ~o?-agında Cumhuriyet bayramı b~yuk hır s~ur ıçındedi~ . ıttl· 
si hiç şüphe yoktur ki 1stan- kselmesi irin çalışıyorlar ... iş- kadar daha bir şua bile gönde- tabile başhyan hitabesınde E- resmı hır balo venlmıştır: . . MARDiN 2~. <!f·~> 1: <;umhu- dıye halka lımonatalar1Md ıf vıı: y • • • Ak'f B h lk " T "rk Da V l' Vekili ve Şehremını Mu rıyet bayramı gunu nlayetımız ela- SEFARETHANELER ge-ul şehremanetinin ittihaz etti- te semada yıldızlar parlıyor ... . remeden mahvolup gıtmışttr. t~~ 1 • a a .. u. • . ~ ı . . bilinde fevkalade tenlikler yapıl.aut- Moskova, Peıte ve Sofyadaıı ııı•· 

;i ~ok müsip bir karardır: Kim- o yıldızlardan her fennin bir gü- Bundan sonra bundan kork- r1;1funuıı:u namı.na . soyliy~rum hıddıı:ı Bey ıl~ re!ı.ka~arı hanın_ı· tır, Mebanii resmiye ve huıuıiye ve len telgraflar Cumhuriyet bayrıı bir 
!Sız çocukların toplanması; ve neşi yetişiyor . .. vatan bir me- mıyorum; bir (vatandaş) olma- kı : G~~L mede.my~tı , az hır ~a- efen.dı davetlılen ıştıkbal etmış bütün çartılar ":'yraklarla donatıl- nm sefare~hane!••!~i~de . pa_~~~ıctt' 
ıu~un mütemmimi olarak küşat deniyet meşheri oluyor. . . bü- nın bahşettiği büt[1n haklarla m~ ıçın~~ mıll.etım~ medenıy- lerdır. . _ .. . mıı, halk fevkalade tezahurat yap- s~rette tesıt edıldıgını bıldı ,,,,,,,. 
dılecek olan "nasihat yıirtlan. tün dünyaya feyzini neşrediyor. seviniyorum." -~~n en yuk~khklerıne çıkara- . Valı konagı çok g~~el ::~vı~ mııt•r:_ _u ~- . ~ır. _ __ _ __ _ __ .. ; -Al 

· 'Jıilıiµf'I,, ·w edebi feJrikası: 77 !asında kaldı! Alım satımı en konuşurken o haber verdi: hısaba katmıyorlar galiba? .. 1kı rada ıken buradan~ oabılır?. . gullarmdandır. Bunlard l>İf 
ucuz olan bir şey için bir gönü- - Fethi bey geriye geliyor. İnön~ ve ... Bir Sa~arya henüı. zs A.gustos 9ZZ... ~y eteklerinden günetle t 
!ün adım bile anmak hafifliktir. G hi b' lm Lo bu hısabı onlara eY1ce belletme- Manevre, muharebe •• Şu dog~ up dünyaya ün haY~ 1 

ene ç ır şey 0 amış. d' J'b O .. d l k G b H hald b" l ' b"ttıll Harp sonu dünyası bütün kuv- it corç Sevr muahedesini andı- ~ ~a ı a .. •. g_ıı1?- e ge ece . a- u • er e ır şey eı: hamle, hareket veren u rı AŞK GÜNE • 1 vetlerini kam~ılay~!'~k heye~.an- ran tekliflerde israr etmiş. tz- zının de~tgı ~bı: v~~! Geceden ber~ cephe ile- Türk ulularının torıırıla. 
I~nnı ancak ıstedıgı he~ef uze- mir yunanlılarda kalmalı imiş. - Eger hız .duruyorsak, su- rısıne topçu ve pıyade taşı- dır. Muhakkak ki daınarla 

Etem izzet r~nde topluyor .. Ve ferdı sa~ec~ Trakya geri verilmeımiş. Istan suyorsak bu duşmanı. tol?ra':_la- ruyor. Sabahleyin erkenden rımızda Atila Cengiz 1t. 
~'-'""-' hır vasıta tanıyor. Aşk ta şundi bulun Türkiyede kalması bile nmızdan atmaktan acız oıdugu- k lkt p d t- . b'" .. 'T .. k d bala 

k b k' 1 h nl d . . d · ·ı k d""k'" l . . a un. ençere en seyre mır ve utun ur e 
1 "d memek. Bunu da en ı" nce bı"r dı'k ha?-?. ~ ıt ~ eyeca arın '1;11 şüpheli imiş. Hem cür'ete bakın ~uz ıç~ . eıp' arı: o u mesını tı'm Demı"r gı"bı" askerleri ·ı k k _,.,or. - Bir az yogurt süt e ı are ınnın ıfadesı olmuştur Bır ki d ı ta b ı · • ıstemedig" unızdendır Ordula- • · roun ası anı aY•~3 .. 

1 , • . .. . ... yunan or usu s n u u ışga- · y . .. .. K 1 tt" · b r .. • ~dersiniz ! kate yapmıyor muyum. k~lpte degıl butiın kalplerde ve le hazırlanıyormuş İzmire Yu- rumz daima düşmanı «vatanın arış gunu ema e ın Yüreğimiz alev alev u ii· 
ledi, kovuştan çıktı gitti. Gali- Hele benim için bu ve böyle. bU" dava üzerinde onu buluyo- nan sürülerini sald;rtan İngilte- harimi ismetinde" boğmaya Sami paşanın dediği gibi: hun parıltısını çekiyor. D ı 
>a benim karşımda çok kalma- aşkların ne manasıolur? .Ben ~ı ru~_. Aş~ budur! .Yo~~a iki du- re Ayasofyaya Yunan bayrağı- muktedidirler. Bu gün gelecek. _ Bu askerle biz İzmiri şündüğümüz duyduğurıttl. 
nak, beni görmemek için. Görü Hasanin aşıkıyım. Aşk ıfadesı- dagın bırleşmesı degıl. Bu çok nın çekilmesine de razı olacak- zı Ağustos... değil" dünyayı alırız! b 'b'"t"" coşkll". 
orum ki, Muratta içli bir sevgi · · dil' d rt k b" b" kolay ' • zaman unu u un ırı• 
><ışladı . Beni seviyor. Bütün o ~~n ınsan . ın e a ı - us. u- .İki .. ··1 b" l mış. Bu nza yunanistan için de- Cephede hafif bir kımıldan- Top arabalarının üzerin- luğuyla hissediyoruz. ıh 

_ tun b~ş~~ hır mana ald~g~a ııia - gonu ır 0 unca sa- ğil gene mutlak İngiltere için- ma var. Galiba bir manavra fi- d b" h k 1 "b" .. .. • t" 111a .' 
ı şan, uçan, çapkınlıgına mag- nan bınyım. Nerde benım ınsan manlık seyran olur.... dir Hiç İstanbulu Akdenizin şı- 1A ıl k K 

1 
d 

1 
dan b e tunç ırer ey e gı ı muslumanlık sıyase ı :ıı· 

ur nefsaniyet yerine göz ka- dan yüksek kalan a"kım · nerde diyen adam çok evvelden en ma.nk ro klanna bırakırlar an yapı a~. d ?. 0tı~ u .ar B ka kıpramadan ateş hattına gi- vetmiı:. Türklüg~ ü ana eill .. . 
ki · d ' ~ ' • .. . . " cu zısı yer erını egış rmı ş. aş a .. .., d'l"P o 

, annr .. ı~ . ı ren, bakış.lan m~ b~ cılız, el ile tutulur etten, si- dogruyu soylemıştır. mı? Buna imkan var mı? Bir de- ne olabilir ki . den vatan çocuklarmm yu- ğinden zorla ayırt e ı ı ar· 
; an, yuzu kızarı:ın hır. se'1gı · nırden aşk? .. Biri, aşkında yal- Bunda .da ben gene yalnız Ha fa galipler bu yüzden köpek gibi Anadolu ajansının bu sabah zünde öyle tatlı bir renk, a- teye beriye atılıveren l< • 
1 Mu~adın,. ne .kımsenın . uze- ı nız b~nim. etimi, keıı;-.i~~mi,_ bulu sanı sevdım. D~daklarımd.a y~l- bir birlerini dişlemeye düşerler. ki bülteninde vardı; teşli g ö zlerinde öyle derin, de Jer ibi birbirinden te, 
de bo?'le hır hıs ve tesı r bı-ı yor . Otekı aşkında butun bır va- nız onun şehvetı şerbet edıp ag- Hatta şimdiden Fransızlar Ça- Gazi Cankayada bir çay ziya- .. l 1 b' b kı d' § • g • bö'I ··,. parÇ~. 
~mak ıstemcz&m . Fakat ne taıı, bütıin bir hüviyet arı or ' zıma akıtan dudaklarının tadı b - f . . , .. .. . oy e mana ı ır a ş var ırgın etmış, mu;-•" · · rdtı 
pabilirim? Hic kimsenin kal A kı 1 - 1 b' J:'. . . ı . talca .oyuna ~sker yıgıyorlar- etı v_erıyormuş . Butun vckıller ; ki!. Belli ki bunlarda alpları 1 Arabı Acemı, ~u 

. . P Ş ya nız şe ıvet ılenler ıçın var · . • mış Hıç en yaglı parçayı Yuna- Fevzı İsmet paşalar sefirler ca amış, ' B lg•l'1• damarlarına gınp : bu sonuncu gülünç ve hayalidir! Y<rmi gün sonra... k t 1 , F k t I t d•' eti" .. 
1 

B al. aşan, Romada taht kuran Çerkezi, Macarı, u Ar-
Hayır bu böyle olmasını H lb k" 1 .T . 1 1 na ap ırır ar mı. a a s an- ya uv ı ımış er. u norm p• . d"" I • b" b G'" "yÜ !:'" 

. - B . . · a u 
1 ~.sı ~u unç ? :'-11 ar on- - Fethi bey Londrada. Ga- bulu değil en küçük bir vatan vaziyet içinde manavra filin ya- ıreneyı uz eyıp arzm ır Sır ı, Yunanı urcu ' bil' 

'~yeme: yab f':'~ y:p~b·ı~ece- lard~r de.lf:l ~ı? E; ıçın. e~ aşkı liba sulh olacak... lokmasını bile onların topuna pılacağını bile zannetmek bir az ucundan öbür ucuna Türk navudu hep bir zor vedi) 
!ım sa ece u ııs en a rı et- artı tan o u ve uzulının ley Divorlardı. Dün başhekimle kaotıracak kim var? •. Bunu hiç güç. Ordunun üç ba§ı da Anka- yucalıinu taııran A,tila 

0
• (Bitıne 
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Çürümekten vikaye eder, o:"ı •ri inci gibi beye.z:atır, 'uis etieı·ini kuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. Ve dısı2 in arasıııda kalan teies uııa ı ve u u ti izale 
eder. Dls ağrılarına, nezlelerlne mani olur. Ağızda gayet ıatit bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların s.ray tın 
~ nı olur. Avrupada dalma birlnclllOI alır ve blrlnclllğl diplomalarla musaddaktır. En bUyUk mUk:ifatı ihraz eder altun madalya ve nişanlar almıştır. [20] kuruşa 

....., asan ecza deposu. p_ant_()_~_di'~ macunu yerine baska bir marka verirl~ı:~e almayı~ız. ÇUnkü. Dan tos dünyanın _en __ en!es_ ve mükemmel dis mUstahzerldlr. 

Elbise münakasası 
Giin1rükler un1un1 müdürlüğünden: 

ııı .. 1- Memurini muhafaza için yaptırılacak elbiselerin yevmi 
~akasası olan 22 -T. evvel-929 tarihinde müracaat eden ta
~ e: Şartnamede muayyen evsaf dahilinde tekliflerini sert et

dıkieri için münakasa on gün müddetle tehir edilmiştir. 
ıı~ - Taliplerin yevmi münakasa olarak tayin edilen 2-T.sani-

tarihine müsadif cumartesi günü saat ikide Istanbul gümrük 
~~s '?ü<lürlüğü binasında gümrükler umum müdürlüğü mubayaa 

1111svorıına müracaatları. 

'A ~ 
"'sri Amerikan Terzihanesi 

Nel•york ve Viyana Akademisinden mezun 

ÇA. ASIM ÇA TİÇ 
En son sistem elbiseler 

ÖJçUnlize ve tabiatlnlze muvafık imal olunur. Mağazamızda 
her nevi zarif ve son moda kumaşlar da bulunur 

ficyoğlu Tepebaşı Londra oteli yanında No23 

• ~evle\ ~emir JOlları ve limanları nnınınt i~aresin~cn: 
n~t.Ooo ton çımento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Mü
oıi"sa 10-12-929 salt günü saat 16 da Ankarada Devleta Demir-
~;'.? idaresinde yapılacaktır. a •Unakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-

1~~ teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Umumi müdür-
.,, k<>lcmiııe vermeleri lazımdır. 

rad,. aliplcr münakasa şartanmelerini 2,5 lira mukabilinde Anka
c! n • Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın
..'.:_:_!~nk edebilirler. 

lEVı;;R BROTHERa 
LiMiTED 

PORT 8UNLIQHT 
liNOLANO 

~:k-05& 

Vim 
Kolaylıkla temizlemek için 
Nim ıslak bez üzerine biraz 
VİM serpiniz ve nasıl te
mizleyip parlattığını göre
ceksiniz, 

Beyaz kaplamalar, mermer ve 
her nevi boyalı ve çini eşya te
mizlemek için kullanınız. Bakır ve 

pirinç eşyanızı "VIM,, ile parlatınız. 
Cezve ve tencereler için emsalsizdir 
"VIM,,I kuru hallnde kullanmayınız. 

roste ve lel~ral levazım ınU~ürlülün~eo: 
~-p:1•rc tel<izlcıi ihtiyacı için 60.000 kilo g~zoil ve 5,000 kile mazot 
~u 1 .zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Munakasa 10 11 929r tarıhine 
ır •dıf pazar ~ünil saat 14 te icra kıhnacağındarı taliplerin bu baptaki 
1 naıııcy; gürmek üzre her gün ve münakauya İj!İtak edecek taliplerde 
l~r •yleyecekleıi kapalı ve memhur zarflarını yevmi mezkOrda mua) yen 

t saate kadar Istanbulda yeni postahane binasında levazım müdiriyetinde 
~il mubavaat komisyonu riyasetine müracaatları. 

Galata Karaköy 
Poğaçacı fırını 

ittlsali~tkki 

mahallebicinin 
üstünde 

BÜYÜK 
ELBİSE 

. I FABRİK1\Sl .... 

MAMA 
Dr. H. ŞINASİ 

YaHunuzun en sıhhi ,ıdasıdır. 

Hanım efendilere : Bev efC:n<lilcre: Erkeklere: 
~~~-=-~~~;,<Si !!\'~ 

~ Belso~ukluğu 

' . 

Pardesüler (kaşa) 
her ren'.<te son moda 

14 ~ liradan itibaren 

bej ve lkivert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

1 Muşambalar cıpeklı) 
her l 3i liradan 

renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
M~hur Manderberg markalı 

(trench - coat) tan bej ve llcivert 

Pardesüler 

24 1 
- liradan 
2 

itibaren 

J 

Spor kostümleri 

16 ~ liradan itibaren 

lngiliz k ·· } 
biçiminde ostum er 

14 ~ liradan itibaren 

Çocuklara: 

~~~!~ Muşambalar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
Muşambalar 

8 ~ liradan itibaren 

lngiliz p d ·· ı 
gahardinindcn ar esu eı 

14 1 
- liradan 
2 

itibaren 

Tiftik Paltolar 

12~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

Famaıı Musambalar 
• 

9 ~ liradan itibaren 

lsınarlaına koslttınler 
3 O liradan itibaren 

..,.. Taksitle de muamele yapılır. 

~ FRENGİ ve ADE~\I İKTiDAR 
~ Paris (saint Louis) ve (Necker) ~ 

Kliniklerinden mezun ~ 

~ SITK CİP~ ~Dr. 1 NE ~ 
~ Beyo~unda lstıkUU cadde- ~ 
~ sinde 1 fi numaralı istik HU a- ~ 
~ partımanının birinci katında. )! 
~ Frengl en mUesslr edvlye ve ~ 
~ muhtelif usul ile, belsoğuklu- ~ 
~ ğu ve ihtllAtatının en muannit !S 
~ şekil!· -ı aşılar ve ozonotcrmi 
~ gibi ıitl elektlrlklye ile ve l§ 
~ nUk :mek Uz.ere tedavi ~ 
~ olunu ~ 
~~~· ~= ;ıı; ~ "·iııi ~ 

l~s;;Ü~·;:rubu ÖksUrUk ve nefes darlığı 
için pek tesirli 

_ .... llAçttr .... 

Beyoğlu betinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Mahcuz ve satılması mu 
karrer koltuklar, perdeler, lamba ve 
saire 2/11/929 Cumartesi günü saat 
onikide, Pangaltide Büyükdere cadı!c 
sinde 57 numaralı Kürkciyan apart•
manmda, bilmüzayede satılacag.-Jan 

1 talip olanların vaktında r:ıahal mcz
kürde bulunmaları ilan cl::nıır 

·Yüksek orman mektebi 
rektorluğundan: 

BeJeti ~ınuıniJeJi i~tinıaa ~avet ilanı : 
Kozlu Kömür işleri Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz esas nizamnamesinin birinci maddesinin tadili zım 

nmda Heyeti umumiyemiz 30 Teşrinisani 929 tarihine müsadif 
Cumartesi gününe fevkalade olarak içtimaa davet edilmi~tir. 

Ticaret Kanununa ve esas nizamnamemize göre reye sahip bu 
lunan muhterem hissedarlarımızın mezkur günde saat 15 te An 
karada Tiirkiye İş Bankası Umum müdürlük binasında bulun
maları rica ve ilan olunur. 

Mektebimiz 1 teşrinisani 929 tarihinde 
küşat edilerek tedrisata mubaşeret olunacağı 
ilan olunur. 

ASRI MOBİL VE 
Mağazamızda ber keseye uyğun yatalı, salon, yemek 

ve yazıhane takımlarlle karyolalanmız rekabet lıabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata ~+-til 
kAlldlr. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
isten bul 3407. • 

AHMET FEVZi 
lzınir nalia ~a~ ınü~en~isli~ln~en: ı· BEHAR ı 

Tire - Torbalı yolunun 28 t 000-40 650 kilometrolan ara
sında 12 650 metroluk Torbalı-Burgaz şosası imalatı sunaiye 
sile birlikte tamiratı es:ı.siyesi 20 gün müddetle ve kapalı zarf 

markalı 

MECLiSi iDARE 
Mezkur birinci maddenin teklif edilen muaddel şekli aşağıda 

münderiç tir: 
Ereyli kömür Havzasında kain olup Heyeti Vekilenin 20 Ka· 

nunuevel 1341 {925) tarihli · mucibince Türkiye İş Banka 
sına ha imtiyaz ihale kılının. mezkfır ban'·~ tarafından da 
uhdesine de\TÜ ferağ edilmiş bulunan Kozlu ; ,.s:nar merkezi 
kömür madenini ve imtiyaznu elde edebileceği diğer madenleri 
işletmek maksadile Türkiye İş Bankasile Tertip ve ihracı berveç 
hi ati kararlaştırılan hisseler ashabı arasında bir Türk Anonim 
Şirketi teşkil ohınmuştur. 

Şirket balada tasrih olunan maksadile doğrudan doğruya mü
nasebettar bulunan mali, ticari, sınai muamelatı icra ve bu mua
melat ile iştiğal eden diğer şirketlerin hisse senedat ve tahvila
tnu mübayaa ve bu nevi şirketler tesis ve Türkiyede ve yahut 
memaliki ecnebiyede kain olup maksadı işbu şirketin maksadına 
müı,abih bulunan şirketlere iştirak edebilir. 

Nevi ve mahiyet itibarile işbu maddede zikredilen muamelattan 
gayri her hangi bir muamelenin ifası şirket için nafi görüldüğ Ü 
takdirde heyetiidarenin teklifiüzerine heyetiumumiye tarafından 
ittihazı karar edilmesine ve tadil mahiyetinde olan işbu kararm 
hükUm.etçe tasdik edilmesine mütevakkıftır. 

Bu suretle tasdik edilen karar işbu mukavelenameye zeylen 
ilave olunur. 

Şirket esas maksat ve tedviri muamelatı zımnında Kanunu 
mahsusuna tevfika'l Emvali Menkule ve Arazi tasarruf edebilir. 

Nafia Vekaleti Yollar münakasa konıisyonun~ao: 
Kütahya vilayeti dahilinde ve Kütahya - Afyon yolunun "10" 

uncu kilometrosunda, Porsukçayı üzerindeki (B. T. 83) Porsuk 
köprüsünün mevcut ayaklan üzerinde yapılacak betonarme üst 
yapısı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

K b 1 • ! 1\ usulile münakasaya konulmutur. Münakasa 10 ikinci teşrin 929 a o 1 a n 1 pazar gi.inti saat 15 te vilayet daimi encümeni tarafından icra kı-
lınacağındım talip1erin münakasa ve iha!at kanunu ile olbaptaki 

TIRA~ Bl~AK~ARI 
dünyanın en iyisidir. 

Münakasa 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü saat {15) te 
Nafia Vekaleti müsteşaılık makamında müteşekkil komisyon ta 
rafından icra kılınacağından aliplerin münakasa, müzayede ve 
ihaHit kanunu ile o!baptaki şartnameler tarifatı dairesinde hazır 
lı:yacaldarı teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Vekalet 
müste arlrğma tevdi eylemeleri ve şeraiti öğrenmek üzre Istan
bul ve Kütahya Nafia başmU!ıendisliklerine ve Ankarada Yollar 
Umum Müdürlliğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Proje ve şartnameler / nkarada Yollar Umum Müdürlüğün
den ( 10) lira bedel mıık;:ıbainde alınabilir. rl Ti Ti Levazım Ve Me"anı· ınu" dı' rı'yetı'nden·. şartname tarifatT dairesinuc hnırlayacakla-ı teklifnaınelerim U U U mezkur saattan eve! Naf;a b:ı.ş mühendisıiğiııe makbuz mukabi-

1 

a',
1
._ Ankara teldonları için «8984» metre muhtelif nakilli \inde tevdi ~ylemcler.i ve §.eraiti ~ğren~ek üzre İzmir.- ~stanbul 1 
o, ~337» adet muhtelif siamı kablo tevziat kutusu, «60,, kilo, Ankara Nafıa b~s muhendıslıkle'.1ne ~uracaa: etmclen lazımdır. 1 

·•te~3 •ne · b onz tel « 100» adet «4ıı No porselen f' k Miınakasaya t§ttrak edtceklerın ehlıyet vesıkalannı berayı tet 1 ,, f vı r , mcan apa . . .. .. d 8 .. 1 İ . b .. 1 di ı· -· 
~~r usulile münakasaya konulmuştur. k~k mi.ınaka~a gunuıı en gıın eve zmır a;;mu 1en s ıgıne tev 
-. Münakasa « 16» Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cumar dı eyleme len meşruttur. 

11 b. . 

'lk ~tı.nü sa'lt 14 te icra edileceğinden taliplerin şartname al
ı ıçın şimdiden, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek ka 

'eıı~arflan tevdi için de mezkur tarihte ve saat 14 te Istanbulda 
~tnhane mübayaat komisyonuna müracaaları. 

• lsıao~ôı licareli ~a~riJe ıoü~üriyeli~en: 
;turiyetıınizce kapalı zarf usulile münakasa ile satın alma-

i ~ aıı yirmi ila otuz beş ton benzini vermek isteyenlerin her 
)ekHnamclcrini havi ve üzerinde ismi yazılmış ve mühürlen 
sır ?.arf ık (748-lira 12,50) kuruş teminatı muvakkateye ait 

ı anctı11 m:ıkbuz ilmiihaberini veya hükumetçe muteber bir t'. ltefaletnamesini muhtevi diğer bir zarfı birincisi ikincisi
' ~ndc '?l?uğu halde yevmi ve vakti münakasa olan 929 se
• v • Sanısının dokuzuncu Cumartesi günü saat 15 te müdüri-

tıaerıneleri ,.e l··r e:iin müdürivet idare subesine müracaatla 
nı . - . • 

n ot enın su.-.. •· mı..sat!<lakasım almaları altıncı defa olarak 
tınıır. 

lzınir nafia ~a~ ınü~en~isli~in~en: 
İzmir . Seydikyö yol::ıııun 3 130-13 t 700 üncü kilometro

Iarı arasında 10 570 metroluk şosası imalatı smaiyesile birlik
te tamiratı esasiyesi 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştut·. 

Münakasa 10 İkinci Te~nn 929 Pazar günü saat 15 te vilayet 
daimi encümeni tarnfından icra kılınacağından taliplerin müna
kasa ve iha!at kanunu ile olbaptaki şartname tarfatı dairesinde 
hazırlayacakları tcklifnanıelerini mezkur saattan eve! baş mühen 
disliğine makbıız mtıkabilinde tevdi eylemeleri ve !ieraiti öğren 
mek üzre İzmir - Istanbal - Ankara Nafia baş mühendisliğine 
müracaat etmeleri lazımrlır. 

Miiı,:ı.l:a. :ıya istir .. k edeceklerin ehliyet vesikalarım berayı tet 
kik münakasa gününden 8 gün evel İzmir baş mühendisliğine 
tevdi eylemeleri meşrııttur. 

Her yerde satılır. 
Bir kere tecrUbe kAlldlr. 

Dqıosu: Bahçekapı 1 inci Vakıf 

! lan No ı.ı Tel. lıt. 3949 

1LAN 
Karadeniz Boğazı haricindeki Tah 

lisiye fcnerişaret gemisi için 255 ku
laç ma kilit fırdöndülü zincir ile üç 
tonluk bir şemsiye demirinin muba
yaası mukarrer olduğundan kapalı 
zarf usulü ile mevkii münakasaya ko· 
nulmuttur. 

ı Kanunuevol 929 Pazar günü tam 
saat ondörtte ihalesi icra kılınacağın
dan taliplerin şartnamelerini görmek 
üzre yevmü mezkilre kadar Galatada 
rıhtım caddesindeki İdarei merkezi-
yeve mtir::a..caat1-.rı~ 

Münakasaya i ·tirak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı tet 
kik münakasa gününden laakal 2 gün evel Ankarada Yollar U
ım•n Müdürliiğüne tei.·di eylemeleri meşruttur. 

llevlel ~eınirJolları ve limanları unııııni i~aresin~eo: 
? 1-11\-CJ?Q tarihinde münakasası yapılacak feshnlunan 24 toıı 

sürı,oför yağı 2-11-929 cumartesi günü saat 16 da pazarlıkla mi. 
bavaaa eJilecektir. Taliplerin mezkur günde teminat akcelerile 
hirlikte .nalzeme dairesinde münakasa komisvonuna müraca~t 
lqcı lüzumu iıtln olunur. -----

lstanbul vilayeti orman başmüdüriyetinden: 
Balat iskelesinde Ha~ine namına mi.isat re olunan 9-276 met

ro mikaba muadil 136 adet meşe kerestesi 11-11·929 pazar günü 
ihale edilmek üıre miizayedeye çıkarılmıştır. İzahat almak is
teyen taliplerin lstanbul orman baş müdiriyetine ve yevmi iha
lede •aat üçte defterdarlık binasında ihale komisyonuna müra· 
caatları ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet ~emiryolları. Y@ liw~nlar! uınıımi i~aresin~en 
nkara ile Eskişehir kısmı üzerinde bulunan çubukabat ve ye

nidoğan iatuyonlarum1 1-11-929 tarihinden itibaren yolcu ve e§ 
ya nakliyatına küşat edileceği muhterem halka iları olunur 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 
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• 
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~~u:Y"* pt'j_.14JJı ı ' •' . 

hııın bulaa C- mh urlyct bayramı parlak bir ~urette tes 'it edild i. Resmimiz B"yazıt meydaoıaı dolduran balkın tezahUra ıını gOs terly 

r mhurtyet bayramı mDna•cbctlle 1 tanbulda yapılaıı resmi ıcçlttlcn bir intiba 

JUn B.1Jıkhanedıı ~imd!JP. kaaar nadir:n gGrUlcn bir vazlyr. t ·.adı. Denizden nltıyUzbln çift pnlamut çıkarılmış, 
n ' l~~ı:rl b~Jıııı.~ın.tillğı .çın bıı mlkdarın mUhlm llmnı denize dö kUlmJ~tUr. 

CUmhuriyet bayramı bilhassa Ankıırada llllyUk bir tezahurıa tes'it edildi. 
Resmimiz bu merasimden iki intiba gös term ek tedir. 

CUmhurlyet bayramı tcrefinc Iııtanbul TUrk matbuat cemiyeti tarafından Turkuvaz saloaundll 
matbuat erkAn ve azasına bir çay ziyafeti verllmiftlr 

Cumhuriyet bayramına iştirak eden mekteplerden l;t~ııbul kız, erkek muhtelit 
mektebi talebe! rl mor.ı; s m e>r.ı:, ında 


