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Daladier 
Kabinesini kimlerle 

teşkil ediyor? 
Fransadaki kabine buh· 

ranı henüz halledilemedi. 
Reisicümhur tarafından ka· 

bineyi teşkile memur edilen 

M. Daladier muhtelif zevat 

ile temaslarına devam et· 

mektedir. Bu arada müstafi 

~kil J.1. ~ da 
ye()İ bir kabinede bir ne· 
zaret kabul edeceğine dair 
haberle tereşşüh etmekte· 

dir, fakat bu haber henüz 

teeyyüt etmemiştir. 

Yeni Fransız kacinesi 
hakkındaki telgraf haberleri 
üçüncü sayıfamızdadır. 

."'1. Dol.aJJu • - -- ~----- -· 

Strezmanın babrası 
Httdttlyttlarltt tes'U 

edildi. 
Almanya Harclye nazın 

HerŞttazmanınvefab .. 
rek Al

ma nla n ... 
rek ıulha 
müaalemet 
tuftarlan 
olan bütan 
ricali IOn 
derece m6-
teulr elli. 
Ştrezman 

barba" umu
mtclen'ze-
bun çakan 

Almanyayı lnutarak ona 
cihan UYuetfnde mühim 
bir mevki venntye muvaf
fak oldufu stbı, cihan ıul
hande hizmeti de Nobel 
müklfabna letlhkak keı
beylemlıti. 

· Almanlar bu büyük 
recülünün namını tebcılen 

Iİlr . tarafında Ş\rezmanın 
..-r difer tarfinda Alman 

' arm11sı buliaaii Itır madal-• 
·ya baıtırmaılardar. 

--
Y ep yeni ve ga-
y~t güzel bir şe- l--Y-e_n.:-1-, 

kilde çıkacak! AKTln 

Mütalaası size 
hem eğlence, hem 

istifade temin 
edecek. 

Nadir Han mollalarla 
boğuşacak mı? 

Amanullohın Roma lefir• • 
1 ligi talebi reddedilmıt 

, So/Jo) Kırol. NaJir Han (qJa) /ı:arJ.,l ııe Kdt& flten tuııwım 
lcumanJanı Şalı V Jı Han, (orlatla) /rarJe,ı Ha,tm Ht.. 

Deyli Meyi gazetesinin lann nüfuzunu bbul ~e
muhabiri Peşhaverden ga· celc olursa lcudrttll bir hü. 
zetesine şu telıraf ı gön· kü_.t teflcil ela*ine im· 
dermektedir: kin kalama& Bu niifuzu 

Efganistanda en ziyade reddedip dünya itlerine 
hikim olan molla denilen dini müdahele ettirmemek 
hoca sınıfıdır. Onların n· isterse 0 zaman yeniden bir 
zası olmadıkça her hanği harbe girecektir lci her hal· 
bir karan tatbik etmek de bu, ilk girifliti müca· 
imlcinsız gibidir. Mollalar, delfden çok daha şiddetli 
ahiren kıral Nadir Hana olacaktır. 
müzaheret etmişlerdir; kı· Yalnız 1&rki eyaletlerde 
ralın bunlan kendine cezp- akiline bir siyuel takip 
etmedikçe memlekette sul· etmek suretile bunun önüne 
hu asayişi takrir . etmesine geçilebilecektir •• 
imkan görülmez. Kalkütadan lngiliz gaze-

Şimdi Romada bulunan )erine Çekilen cir telgrafta 
sabık kıra! Amanullah deni!iyor ki: . 
Avrupaya gitmeden evvel • Kabilden gelen hır 
bu mollalara dolgunca ma· habere nazaran Rumada 
aş verirdi. bulunan Amanullah Hanın, 

Avdetinde bunu kesmiş, Efganistanın Roma sefere
ve mollaların infialini cclbet· tine tayin edilmesi için 
miştir. Bunlann tahrikatı vaki istirhamını Kıral 1'1a
üzerine Şinvari kabilesi dir Hım reddetmiştir .• 
kıyam etmiş ve Kabile 
doğ'ru harekete geçmişti. 

Kısmen lngiliz, kısmen 
Efgan toprağında oturmak
ta olan Mahmond kabile
sile Hezareler ve Gilzailer 
mücadelenin ke:ıdi!crine. 
yatma imkanı hazırlama&ı 
dolayııile taraftarıdırlar. 

Nedir Han, pyet hoca-

Y ann çıkmıyoruz 
Matbuat aileal 8uııün en 

büyük milli bayramımız 
,_dlne çalıf1DIJ'acak, ya
nn ıueteler lntlfar etmi-
1eukUr. 



-

Çocuk kıral 
Sekiz yaşına bash; ar

zusu neymiş? 
Bülcreıten Daily E.ksprea 

pretesine yllllıyor: 
Avnıpanın en genç kıralı 

olan Romanya kıralı Mihael 
bu ayın (2S) inde - yani 
dort gün evvel - ıekiı: ya· 
şına basmıfbr. .. 

Çocuk Jcıral bu nıunase-
betle bir oyuncak motorbot 
istemiştir. 

o gün saray adeti m~-
cibince gayet mükellef gı
yinmiş bir teşrifat m.!mu.ru 
~ayet ciddi bir çehre ıle 
kendisine yaklaşıp yerlere 
kadar eğll"cek ve: 

- Kıralım çok yaşal 
Diyecek, müteak!ben hu

zunıdan çekilecektır. 
Fakat bu spkiz yaşındaki 

kırala saray hayatı pek s~
kıcı gelmektedir. O kendı
sile yaşıt bir arkadaşla o
yun oynamalc, eğlenmek 
sora avazı çıktığı kadar 
bağırabilmek arzusundadır. 

Fakat gay_et nı_üteyakkız 
bir mürebbıye ıle ordu 
zabitlerinden bir muha • 
fız çocuğa bu kabil husu
satta asla müsait davran
mamaktadır. ------
Matbuat çayı 
Bugifn Td~a.zd4 

veriliyor 
Cümhuriyet bayramımızı 

tes'iden Türk Matbuat ce
uıiyeti tarafından bugün 
asli ve müzahir bütün 
azası şerefine Türkuvazda 
saat 4 den yediye kadar 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

Halk bilğisi derneğinin 
yd dönümü 

Halk bllsfll dernefl ddn
d tepinin ilk ailnO üçüncü 
,.ı cl6nilmGnll tdrak etmek· 
tedlr. Bu mGnerl .... cu
ma shtl aktamıTGrOca
imda bir çay ziyafeti veri
lecek Ye gece yanaına ka· 
dar dana edtlecektlr. 

nan 
Olaıyuc:u141rmnan, 
fMllılct.Jd kopon/.11 
IH:Nber gilndere
celderf tlç Mlırblı 
O.tnlannı bedtıva 

neFedeıe4fz 

V AKIT ılAn ..ııtfe

llDID bir ıa- karile
lerinln emirlerine tah
lil etmeye karar YV

miftl.r 
Gündelik ba.yatmua 

ıçiDde, bası çok lüzum.. 
lu ye mühim ı,leriaUzl 
bile iki ıabrbk bir 
kartla, iki dakikabk bk 
telefon miikAlemealle 
göriiverdfğtmlz ve hal
lrltlğtıniz yaktdlr. 

v AKIT bu kolaylıjı 
karilerine karıı . kendi 
aütunlannda da yapmak 
için bir bedaTa ilin 
köşeli açmıfbr· Okuyu
culanmızın gönderecek
leri üç satırlık küçllk 
llanlan bu ıütunumuz
da meccanen netrede
ceğiz. 

Bu ilanlar it ve ltçl 
aramıya, bir qya sat
mıya ve almıya alt ola
blleceğt gibi,aleni te,ek
kür ve huauıi muhabere 
tekllnded olabilir. Bu 
huıuata hiçbir kayıt 

keymuyoruz. Yalnız ri
camız gönderilecek Jlan-

lann ilç satın geçme
mesi ve gazeteemizin 
baılığmclakl koponun da 
ilanla beraber gönde
rilmesidir. 

"V AKT,, iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~ Bir fnflllz 
re11amı 

~u meselesi 
Çarşa~ba günü Bele
diye meclisinde konu

şulacak 
Umumi Belediye meclW 

Çlll'f&Dlba. pnll öğleden 

ı-.mra toplanacaktır. Bu iç
timada Emanete devrolu
nan vakıf sular.ın Yarida
tmın Evkaf idaresinden 
nanl alınacafı hakkında 
Şehremini' Bey izahat vere
cektir. Emanet makamı 
varidatın, vakıfııamelerin 
tekeı· teker gözden geçiril
mesi ıurctile tesbil olun
masını ve bu itle ult"ap.-

1 

cak olan mütehassıs heye
te de, tesbit olunan vari
dat üzerinden hisse veril
mesini teklif etmaktedir. 

· Halbuki azadan bazdan bu 
usulün doğru ve faydalı 
olmadığını ileri sürmekte
dirler. Geçen içtimada bu 
mevzu üzerinde uzun mü
n:ıkaplar olmuf, neticede 
Emanet makamının mec
liste izahat vermesi karar
lllftırılmıttır. 

------
F ahrettin Kerim B. 

geldi 
Tıp fakültesi talebeain

den bir kısım gençlerle 
birlilcte İtalyaya gitmit 
olan Tıp fakültesi müder
ris muavinlerinden Dr. Fan
rettln Kerim B. dün ıehri
mize avdet etmiıtir. Tıp 

talebemiz ,ereflne Roma 
aefareta.nemmcle bir çay 
ziyafeti verilmı, fllfİSt Fır
kası katibi umumisi tale
bemizi kabul etmiftir. T ale
bemlz ltalyada bir llıüddet 
tetkikatta bulunduktan son
ra seç- hafta memleke
timize d6nmiltlerdir. Fah
rettln Kerim Bey lta!ya
dan sonra lıYiçreye geç-
mit. Cennre ve Lozan bp 
fakülteleri ve seririyatmda 
tetkilı:atta bulunmut. ftal
yaya dönmiiı Ye V enedlk 
yolile ıehrimfze gelmlftlr. 

Gelecek seyyahlar 
Stella Polarlı vapurile 

bu hafta teluimfze 1200 
lng111z Ye Amerikalı sey
yah relecelı:ttr. Seyyahlar 
lstanbulda iki ııün kaldık
tan ıonra Yunanlataıı tui
kıle Mıaıra hareket edecek
lerdir. 

lngilız sefiri 
lnrt11z sefiri Str Corç 

Klerk Cümhurlyet bayra
mında Ankarada cereyan 
edecek olan merasimde 
hazır bulumnak O.Zere dün 
merkezi hükümete gllmlıtlr 

Millet me~teolert 
Cuma günü akşamı 

açılacak 

Bugünkü spor 
Taksim stadyomunda atletizm ve 

futbol müsabakalan yapılacak 

rii ilj;,~J 
Sahtekarlık 

Dünkü gazetelerden ha- Cümhuriyet bayramımız rak yarışı yapılacaktır. 200 bin lıraya sigorta 
zıları Millet mekteplerinin dolayısile bugu" n için cazip Bır· tavzih 

eşya meg" er ne imiş? perşembe günü ııçılacakla- bir spor proğramı tertip B kü 1 · • 
ugün ·· at etizım musa- PolU ikinci ıube müdür-rını yaymışlardır. Halbuki l'dilrniştir. Müsabakalar b k ı b h 

a a arına Fener a çe ta- lü''", limanda yapılan ve Millet mektepleri kat'i ola- Taksim Stadiyomunda ya- k k ekti "" 
ımı iştira etmiyec r · aiaorta ılrketini ehemml-rak ikinci teşrinin birine pılacak, atletiım ve futbol B F • 
u iştirak etmeyiş, ener vetli surette ızrar edecek tesadüf eden cuma gu.ıü kısımlarını ihtiva edecektir. k 1 b d 1 

1 u Ü ünün Taksim e yapı- olan ""Y&IU dikkat bir aalı-akşamı açılacaktır. lk ted- Müsabakalara saat 14,30 r-

lacak müsabakalann hiç tekArhlı: k-..&etmlı ve fail-tcdrisat müfettişleri düa da 800 metre koşu ile baş- b F 1 k """ 
irine ener ilerin iştira !erini meydan• çıkamı,.tır. dersanelerin hazırlanmasını lanıocaktır. 14,45 de 100 1 -.. 

etmemesine dair evve a Birkaç zamadan beri 11-temin için yeniden teftiş- metre koşunun ( ıeçme ) d · b '-- d • 
ver iğı ir ı<arar an neşet manımızda bulunan Yunan ler vapınışlardır. kısmı yapılacak ve saat k d. D · F 

, etme te ır. iın ener bandıralı Albanla vapuru 
---- tam (15) de Futbol müsa- k ı b d k 

C h dak u ü un en şu tez ereyi çürük bir teknedir. 40 bin erra paşa i yeni bakasına geçilecektir. 
G 1 aldık: liradan fulaaına aablma-paviyon tefriş ediliyor Futbol müsabakası a a-

. . tasaray • Vefa muhtelili ile Fenerbahçe umumi ka- sına lmkln yoktur. Bu Ya-
~ahpaşa ~astanesının Beykoı: • Beşiktaş muhteliti tipliğinden: puru babrmak fakat neli-

ye~~ yap:
1
an pavıyonunun da- arasında yapılacaktır. Biribir- Müessisler heyetince ve- cede de 2-3 yüz bin lira 

hılı tefrışatı tamamlanmak- !erinin eksiklerini tamamlı- rilmiş karara tevfikan Fe- kazanmak imkinuıı bulmak 
tadır. Yeni paviyon sıhhat - · · b ·k· mukhte nerbahçenin bugu .. nkü atle- li.zundır. 

yacagı ıçın u ı ı -
kaidelerine ta~ame~ uygun lit biribilerine karşı çok tizim müsabakalarına iştiraki Alakadarlar piyaaadan üç 
bir şekilde tefrış edılmekte, mütevaı:in ve müsavi bir mümkün olmıyacakt ve dün tadrle uyup.rak Yapura, 
yeni karyolalar ve dolaplar d 1 b 1 acaklar bir gazetede intişar eden cem'an 200 bin liraya ai-. erece a mış u un , 
konulma~tadır. Pavıyona bittabi maç çok hararetli davetin atletizim kaptanile rorta ettlrilmit olan hayYar, 
şubat iptıdasında hasta ka- olacaktır. Bu maça takviye alakası olmadığı ilan olu- halı, ayak keçesi gibi eıya 
bulüne başlanılacaktır. edilmiş Galatasaray ve Be- nur. yülı:lemlılerdlr 

Jandarma kumandanlık şiktaş maçı nazarile bak- Futbol heyetinden: Hakikatte ile Yapura hah 
muavini ınak da mümkündür. 2 teşrinsani 929 cumar- yerine kq.t hayYar yerine 

Saat 15,45 te yani fut- tesi günü saat 17de futbol kömOr tozu Ye çOrülı: ba-
Vilayel jandarma kuman- "---L tahmil -'-'·'erdir. 

bolun iki devresi arasında ile ali.kadar kulüp murab. •v--. -....... danlığı muavinliğine Bin- bıslannın Mıntaka merke _ Uzun zamandabert maq (100) metrenin final kısmı, başı Emin Basri Bey tayin ba . almadıklan için aç olan 
16,45 de de (350 '10) Y· zıne teşrifleri tebliğ olunur. 

edilmiştir. ~=====================~j vapur tayfası havyar ye Mülkiye müfettişliğinde f Adliyede l aaire zannettikleri bamule-
Merkez mülkiye müfettiş- . • d- kllçllk bk kıunını 

ferinden Sabit ve Şükrü " Opera ,, hadı· sesı· çabmy• tetebbils etmitfer 
Beyler lstanbul mıntakasına bu tCf8bblhlert emuında 
tayin edilmişlerbir. hayYar fıçılannda kömOr 

Şüphelı ölümler Büyük heyeti umumiyeden nakzen tozu, halı denklertnde de 

Yeni bir safha geçı"rdi kAfıt yıfım buhmca ..,..... 
Mübdei umumilik dün matlar ye nk'ayı lhbu 

alakadar daire ve amirlere Bir müddet evvel lstan- Başkatiplilder etmt,ıerdır. 
gönderdiği bir tamimde bul müddei umumiliği mua- latanbul ajır ceaa mab- Zabıta Yap- ·aceated 
şüpheli ölüm vak'alarında vinlerinden bazılan ile O~ra kemesi ba,klUbl EmrullaJa de kAmtl- Ram 'nl Yalmdi 
müsaade alınmadan . tetfin sineması sahibi Cevat B. B., temyiz mahkemesi olan hamule ııahlplert hak-
yapılmamasını bildirınişir. arasında loca tahsisi me· batkitipli~e, birinci ceza kında tahkikat yapmakta 

Nakit borsasında selesinden çıL::ın hadiseye malıkemeal batk&Ubı Hlh- Ye tahklkab tamik etmelı:-
f ngiliz lirası dün 1035,5 ait dava, Temyiı:de büyük nO B. afır ceza bafkltip- tedtr. Vapunm Mannarada 

da açılmış 1035 te kapan- heyeti umumiyeden nakzen liiine, müdel umumilik batınlacağı anlqıhnııbr. 
mıştır. Altın 904 io açıl- yeni bir safha geçirmiştir. batkii.tıbi Sırn B. birinci 
mış, 902 de kapanmıştır. Temyiz dördüncü ceza ceza baıklttpliğine, llimat 
istikrazı dahili 100 de a~ıl- dairesi, son muhakeme ne· bafkatibi Emin B. müddei 
mı,, 100,5 ta kapanmıştır. ticuinde muavinl<"rdcn unıwnllik bqkii.Uplfğine ta-
Düyunu muvahhade 215 to Hayrettin Şakir B. hakkın- yin olunmuı!ardır. 
açılarak 216,25 te kapan- da bir noktadan verilen 
mıştır. ademi meı;'ullyet kararını 

Ticaret odasında beraat kararına tahvil et-

Tiearet odası idare h~- miştir. 
Mumaileyh hakkında, ıo. 

Yeti dün toplanarak mah-
cada oturmak cihetinden kemelerce sorul.in örfü tic-

cari hakkında bazı kararlar verilen ademi mes'uliyet 
karan tasdik olıınmuştur. vermiş ve oda memuru i -

ken ulter olanların askeri beraatf tahvil olunan ade-
tahsil müddetince ıülüs mi mes'uliyet kararı, Cevat 

1 1 b. k"I B.i nezaret altında bulun -maaş a ma arı, za ıt ve ı i 
oldukları zaman maaşları- durması noktasındadır. 
nın kesilmesi kararlaştınl- Bahaettin B.in Kadıköyde 
mııtır. 

1 Memleket haberleri 1 

Bir küstahlık 
Geçen cuma gOnll iz. 

mirde çok garip bir vak'a 
olmuıtur: 

l-lırsızlıklar 
Gece faaliyetleri de

vam ediyor 
Cöztepede KaYlf daiı 

Türkiyede san'at ha 
yatını tetkik ediyor 
lnst)terenln maruf 

aamlanndan M. Mutrhe& 
Bone bir müddetteıı 
ıehrimizde bulunmaktadıl: 
M. Bone, lı:eadWnl z.iya 
eden btr mıubıU'11irlJlllPI 

atideki beyanatta bulu 
muıtur: 

Türkiye hakkında te 
katta bulımm•k üzre tnetlll'I 

leketiaize relmıttim. ltt 
bulda bulunduğum mndde 
zarfında türk reısamlıit ve 
umumiyetle türk ııan'atlaıt 
h•kkında t.etkikatta buluP" 
d~ Bundan maada t~ 
aan'atkirlarile de teınaP 
bulundum. Bütün bu tr 
mular neticNlnde tnrld' 
yede yep yeni bir aaıı'•t 
dotnıakta oldutunu ınedl" 
nuniyetle gördüm. 

Her memlekette olclol'I 
gibi lnkılibımz türk ıan'•"' 
karlan üzerinde büyük lıl' 
tesir 'icra etmlttfr. Kua lıl' 
müdd.t zarfında billıaJI' 
türle r ı ı ı mhfının bO,
halYelerle terakki edeceJi' 
ne eminim Yalınız re.-ıt' 
lannız Avrupa ceryan~ 
da daima göz önünde bıl' 
lundunnahcbrlar, 
Türldyeye olan :zl~ 

den latlfade ederek burad' 
birçok resimler yaptım._ ~ 

lan ıra vüre tahvil edfll""" 
Londrada açacajım _,; 
de teıhlr etmek niyett.ır 
ylm. Ayni uman.Ja tJlt" 
l.t.anbula plerek .,..... 
dahi bir eersf açmak ,; 
yorum. ~ taraft.aa 111' 

~==a:ıa:~ 
rl de buırlamak ruaw"' 
yl-. 

Londra ya av:=:: 
Türk aan'atlan h 
aynca lı:oaf.....-... 9" 
ceftın. " --" 

M. Muirhead lqııt_.... 
Glaako tehrinde ki~ ~ 

aambk mektebinin mlldel""'. 
olup, müteaddit ıer~ 
lftlrak ederek madaJP"" 
almııtır. ./ 

• 
İrtihal 

Sabık maliye vek~ 
tetkiki hesabat heyeti ~ 
ye divanı muhasebat~ 
ralnbı Hnsnü Bey ,/' 
ebııif. Karacaahmetteld 
kabristanına defnol~ 
tur. Allah rahmet~ 

kında tevkif m~ 
keailea Hibnü bin~ 

!°ti:..Tcı:n1eat ~ 

Elazizde biçki ve dikiş yurdu 

•Süreyya. .sinamasına gir -
diği sırada vukua gelen 
hadiı;e, mıntaka itibarile 
vazife noktasile alakadar 
görülmemiş, müeccel kal -

hmır potta ve telgraf

hane memurlanndan Na

dir Efendi 8a11N1haae 

camiine gitmlf ve aama.z
dan ıonra birdenbire aya

ğa kalkarak p.pkamıı 

yere atmıı, cebinden bir 
eski feı çıkararak bqına 

~yınittir. 

caddesinde oturaa lataabul 
eümrüklerl bat mlidüri 
Seyfi BeJ(n evine' beJkgea 
ip atarak hınızlar pnnlf. 
bat halı, dd kilim ile ba
kır kaplan tamamen, ayak
kabı, elblııe hatta bot ılfe 
bile çalmıtlardır. Hınalar 
mutbafa lnmltler, yemek 
dolu sahan ve tencereleri 
odunluğa rötürmü,ler, ye
mekleri tamamen y-ııle.r, 
birer de li•ara lçtllı:ten 
sonra s&VUfUP ııitmı,lerdir. 
içilen ıiaaralar ayn ayn 

fakat Piç Ali ~ 
tutulurken yar~ 
hastaneye yatırılaıııtı'• 

( 

1 

' 
mıştır. ------

Bir filimde 
Löpeğe Türk adı ta

kıldığından, dava 
açıldı 

lıtanbula getirilen bir 
filmden dolayı TOrklüğü 
tahkir dava11 açılmıı, üçün
di ceza mahkemesinde 
muhakemeye batlanmııtır. 

Nadir Efendi polis me
murları tarafından derhal 
yakalanmııtır. Bu adamm 
deli olduğundan ıüphe 
edilmektedir. 

Yunan korsanlığı 
Yunan konaalan tara

fından lmıır clYanndaki 
kara sularımız yalanında 

tecavüzkar btr hareket da
ha ypılmıfbr. İzmir gazete

lerinin yazdıfına ııöre, Mi
dillili Şerif kaptan (Çepne) 

ismindeki motörü ile buğ-

day naklederk- Siaam 

neviden 'ııç qara oWufwı- Varıın asır evvei!d 
dan hır11zlann üç kiti ol- VA KIT . .o 
duğu anlaplmaktadır. IJI', 

Göztepede diğer üç evin ıı--...,= 29 ı.,;~_!,., ~ 
kapıaı da hınazlar tarafın- Y~kom!ıyoıı:::.--
dan yoldanmııtır. dünkü içtimaında "{ ,,,.-

Bundan hatka Gaclepe- murahhasları blzİJll oııJıl 
de doktor Salihattln Beyin rahhıulanmızın 118' ,,ıt 
eTlııe demir pencere par- ıfadatına cevabell 
maklıklanm kesmek ııure- layiha vermııterdJr·~ 
Ule hınız glrmif e,ya çal. Ona mukabil bplıl 
mııtır. murahhaslanını:ı: "' 

Panralbda oturan c6z bir cevap layihaS' t11-"' 

tabibi Salih Sait Beyin miflerdır. Yuna; p 
evine hınız rlrmlt 100 lira rahhaalan, ken JJ' 
kıymetinde pmOı takım terdıkleri batllP tolı' 
ve ctra çalmıfbr. lin ahitnamıısl pro _,,-

1..angada ıimendifer köp- lunda çfzflen b,.t"'fd..-
rüaü yanında tlitüncü Ali vafık olduğuıı.;ı,..ıaır 

Elaziıde ilk defa olarak muallim Pakize Hanım 

tarafından tesis ·olunan biçki ve dikiş yurdu birinci 

devre tedrisatını bitirmiş, ilk mezunlarını vermiştir. 

Vatanın uzak bir köşesindeki bu san' at ve medeniyet 

hamlesini memnuniyetle tesbit ederken kurs mezunlarile 

hocalarının bir arada alınmış bir resimlerini derccdiyoruz. 

Davanın ikamesine se
bep filimde gösterilen bir 
köpeğin "Türk ,, adı taıı

maaıdır. Dava , Avram, 
Mateo, Hiianü Ef. ler aley
hindedir. 

Filim tetkik olunmıq. ra · 
por verilmlt. müddei umumi 

muavini Abdirrahman B., 
evrakı mütalaaya almııtır. 
Yarın, muhakemeye de
vam olunacaktır. 

adası açıklarında, Yunan 

bahriye efradı kıyafetinde 

but adamları tapyan bir 
Yıman motllrünGn teca'ril
züne uiramıı, bu motör-
den Şerif kaptanın kayı-

ğına mitralyöz 

mıştır. 

ateıi açıl-

Efendinin dükkinınıa iiı- ve bizim ınur ~ 
tünde bulunan c:-c:lasının mız ademi ınuv r.1' pılı 
arka duvarını ild kip de- inbaediyorlar. ~ f11-' 
lertceiı görülmGt, tertibat mübabaaadaP ,.ı,&"' 
alınmıt fakat r•k•lanama- leyi müzakere nıae ~ 
mıtlardır. çarp.nıba pP 

1 
Hapis yerine hastane kılınınJfbl'· 

Hırsızlıktan dolayı hak- JL-------
• 
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tpon başvekiline bir 
~~;:::::;:;~;:.: 

f 
Barlı kilise ! 

11R"ilterenin belli başlı 
.Şehirlerinden birinde, 
tıp b" . 

ır macera gcçmış. 

Orı~a bu maceranın bir 
it ul işile alakası yoktur. 

rapas, bakmış ki sabah 
.ıatrı şöyle dursun, pazar 
k~ Cri bile kiliseye kimse· 

tı.. er gelmiyor. Düşünmüş, 
."'itnını 'h b .. u ki . ş ve nı ayet ugun-
ltıh lısenin, halkı çekecek, 

tq ~arı kendine bağlıyacak 
~besi olmadığını görmüş. 

de apas, galiba biraz da 
~ t~~dilce imiş. Şehri şöy
tıı b~ dolaşmış. Bakmış ki 
~ıı Uyük kalabalıklar bar, 
.ı. cnıa, tiyatro gibi yerlerde 
lllt o 
~ nların kapıları, arı 
~ anı gibi işliyor. Telkitıin 
lcl~ türlüsü için ahali lazım, 
tı· 1 toplıyabilmek için de 
t ıse . 
~ nın tıknefes orgundnn 
~enıin resminden, kaba
de l rahipler kantiklerin
lU ~ ziyade cazbant gürül
' dsune lüzum var. Tutmuş, 
tıı ~~~rsüsünün rahibi oldu
lı ılıseyi yon bar, yan ki-
~~ .. haline sokmuş. Şimdi, 
~al ~n lngilterenin en kala
ki/ mabedi, o papazın 

isesi · . 
ımış. 

lllt~aberi okudum, hiç şaş
~t •ın. Barla kiliseyi, yani 

lll d" h h' ~ unya, em a ıret 

c"'kler· . b" 1 . .. &e ını ır eştıren mucs-
1~le · l1ı rın tıklım tıklım do -

~~·· boşalmşsmdan daha 
11 ne olabilir? 

~arA~laşılıyor ki p:ıpns, zün
ttı 1 ıle iradesini bağlama
~~ ve kapkara cübbesile 

tu~nini kapamamış. Asrın 
d Unu, o ruhun zaman 

ta~h~izlerindeki kıvrımlarını 
~ lıl etmiş. Acı da olsa 
ene a k .. ı· ı· . çı ça soy .ıye ım: 

Dın d" ·ı· , a\ • unyanm ı ım meş -
esne d 1 h fı d ay ın anan er tara-

ti~d a ~uvvetini, ruhlar üze· 
lıl' ekı saltanatım kaybet· 

1Mir. 

du~ek geri fikirler, dar hu
tııı u düşünceler için ku
~ an eski esaslar, elbette 

Se · 1 Vıyeden yukarı çıkan· 
atı doy ı· ·ı· .. fu uramaz. ncı ın nu-
ıu b' ~ib·' muazzam ır çınar 

\oc 1 derin köklü, geniş dallı 
1 kucaklanmaz gövdeli 
IJıt 
~ ı"arlıktır. Fakat zaman, 
di~ ar, bu gövdeyi kemir
bq ~ kof bir genişlikten 
~: arkada bir şey kal-

ker~a~ı. Bugün isanın as
tt erı diye anılan papazlar 
~er Vaazlanna dünya ke
~t llıı Ve kiliselerine bar he-

ÇQ~nl~.rı karıştırırlarsa niçin 
cıq . &ormeli ? Bu, zamanın 

ti, asırların iradesidir. 

Seyralı 
&':'---- • 

ll" ilim müessese-
sinde 

t~ \r ~i~gton, 28 (A.A) -
~~ alırruerinden madam 
~ Saint Lavrenz darül-

'llllunda tesis .olunan 

·~ l'a. nıüesseseslnin açılıt 
tkıinı· . t . t' B ttı~ ıcra e mış ır. u 

11) aaebetle madam Kü -
't~t~L fahri' doktor ünvanı 

11llli•t' ı;- ır. 

~"\' a andaş 
ti}' teırinevvel Cümhu
tG et Yıl dönümüdür. O 
~ tı litrnayel etfal ro
~ li alarak, aziz Cüm
..,::YeUn temelini kuv

ertdır. 

Eli hançerli adam 
Otomobilin kapısına osılarak... 

[;.~;~~~;~] 
( S.yoilu) 

Elhamra : Parlsll ~~ıcı Tokyo, 28, (A.A) - Bugün öjleden sonra baıvekil 
M. Hamayuchi aleyhine olduğu zannedilen bir aui kast 
vuku bulmuştur. Mumaileyhin ikametıahandan çıkan 

bir otumobi1in basamağına elinde hançer tutan bir 
adam atlamıı sada §Oför derhal yolu değiftirmit ve 
mutaamzın teıebbüsüne mani elmuttur. Kaçmıya fır"aa.t 
hulamayan hançerli §ahım aklında haf:lflik oldufu 
zannediliyor. ----
yeni Fransız başvekili 

neler yapacak~ 
_,__., ___ . 

Harbiye bütçesinde ve vergilerde tenzilat 
rivayetleri var 

Pariı, 27 (A.A) - M. Daladier nin harbiye bütçe
sinde 600 milyon franklık bir tenzilat yapmağı kabul 
ectiği rivayet olunuyor. M. Daladier nin vergilerde umu
mi tenzilat icrasına matuf bir siyaset , fikir ve kana
a.tler dolayısile mahkum olanlar hakkında affi umumi 
ilanını teklif ettifi de söyleniyor. M. Daladier nln baı
vekalet ile dahiliye nazaretini deruhte edeceiini, harbi
ye nazaretini M. Paul Boncour a, maliye nazaretlnl M. 
Vincent Auriol a teklif edece~i de rivayet olunuyor. Lil 
meb'usu M. Salangro ile beynelmilel mesai konfederaı
vonu katibi M. Jouhaniks nun da yeni heyete dahil ola
~kları söyleniyor. 

M. Daladiernin radikallerden M. Heriot, Şotamps ve 
Montanyie birer nazarf..t teklif edeceği ve geriye kalan 
diğer na2ırhklan da sol cenah gruplarına mensup bazı 
zevata teklif edeceği meb'usan koridorlarında beyan olu
nuyor. M. Daladicmin bir ticaret bahriye ve bir de 11hhat1 
koruma müsteıarlığı ihdas edeceği mervidir. 

M. Daladier yarın 11 de El:zeye gidecektir. 
Paris, 27 (A. A) M. Daladier, sabık baıvekll M. 

Beriyanı yeni kabineye dahil olmağı kabul ettiğini saat 
18 de radikal ıoıyaliıt grupuna hildirmiıtlr. 

Paris, 28 (A. A) - Ga ·etelerin aldıkları haberlere 
nazaran sosyalist r grupunun lçtimamda 100 sosyalist 
rneb'ustan ancak 48 i ve 16 sosyalist ayandan yalnız 

ikisi hazır bulunmu§lur Pöti Parzlyen gazetesi bunlar
dan hiç birinin hükumete iştirak aleyhinde bulunma-
dığını yazıyor. M. Blum tle M. Vincent Aurioldun yeni 
kabineye girme?eri rica edildilt rivayet olunuyor. 
Pöti Journal, M. Briand ın yeni kabineye dahil ol· 
mağa muvafal<atfnfn kat'i olmadığını bildiriyor. 

Paris, 27 (A.A) - M. Daladler, B01yaliıtleri iktidar 
mevkiinin meı'uliyetlerJne adilane bir nispet dairesinde 
iştiral!e resmen davet ettikten sonra gece vaktı parla
mentodaki sosyalist grupunun murabbaı heyetine mülaki 
olmuftur. Bu temas esnasında M. Daladier buğday itha
halatının inhisar altına ahnması milli müdafaa tahıisa
tırun ve masarifinin azalulması ve içtimai sigorta mesele
leri hakkında sosyalistler tarafından sorulan bazı sual
lere cevap vermiıtır. 

Sosyalist fırkasının parlamentodaki gnıpu bugün 
toplanmış ve 12 reye karşı 36 rey ile M. Daladiemin 
teklifinin kabulü lehinde bulunmuştur. Yarın, fırkanın 
milli kongresi bu hususta kat'i karar vermek için içti-
ma edecektir. M. Daladier, matbuat mümessillerine 
vaki olan beyanatında siyasi mahafile mensup birçok 
dostlarile görüşmüş olduğunu söylemiş fakat nazaretle
rin tevcihi meselesi hakkmda tafsilat vermemiftir. 

Reims, 27 (A.A) - Radikal sosyalist kongresi mü
zakerelerine nihayet vermittir. Kongre tarafından kabul 
edilen bir karar suretinde mecburi tahkim usulünün 
kabulü suretile Fransa ve Almanya arasında bir muka· 
renet vücuda getirmek için kongrenin bütün gayretini 
sarfedeceğini, teılihatı tahdit yolunda mesai sarfetmek
ten geri durmıyacağı ve Avrupa ittihadına doğru ilk 
merahle olarak gümrük itilafları akdine çalıft\cağı be
yan olunmnktadır. Dahili siyaset sahasında fırka, vergi
lerde tenzilat yapılmasını içtimai sigorta usulünün tat
bikini, çiftçilerin menfaatlel'lnin · müdafaasını ve li.yik 
kanunlann temini galibiyetini istemektedir. 

Paris, 27 (A. A) - Temps gazetesi yazıyor: Hazırlan
makta olan bütün entirikaların, ümit ve ihanetlerin 
fevkinde hakim bir fikir vardır ki o da F ransanın M. 
Puankarenin milli aiya~tini 1926 senesinden beri iste
mif ve 1928 senesinde bu ıiyasete sadık olduğunu ilan 

etmtı olmasıdır. 
Bu siyaset geçen sah günü 327 rey kazanmııtır. 

Fırkalar hali hazırda cüretkarane bir safsata ile ve 
emniyeti rezilAne bfr taı .ıda sui istimal etmek suretile 
bu hakikab tahrif etmiye teıebbüs ediyorlar. Fakat bu 
hakikat, siyasi entirikaların boı yere kınnıya uğraıtıkları 
bir kuvvet halinde kendisini cebren kabul ettirmektedir. 

Pariı, 28 (A.A) - Sosyalist grupu bu sabah aktet • 
tiği kıea bir içtimada sosyalist milli meclisinde zuhôr 
edebilecek ihtlmalat hakkında fikir teatisinde bulun
muotur. icra heyeti namına bir murahhas heyet içtima
dan evvel M. Daladier yl dinliyecektir. 

Paris, 28 'f A.A) - · M. Daladier, saat 11 de M. Dü -

mergi ziyaret etmifl!r. 

· Faşist ihtilalinin yil dönümü 
Roma, 28 (A.A) - Fa§iıt ihtilalinin yedinci yıl 

dönümü mfinaıebetile vatanperverane nıeruim icra 
edilmittir_ 

Melek : lhur~ 
Opera : Seher vakti 
Majik z Parts baklre51 

Ekler : lldhr kadın 

Aarf : Majlüp olmaz 

Etuval 

Alk11zar 

:Kalbim bir caz-
banthr 

:Mah~rimlargtt111si 
:Düzıaban yam
yamlar arasında 

Lükaemburı: Yavrucuk 

(lataabul) 

Milli : Volgamahkümlan 
Alemdar : Gelin Juvağı 
Kemal Bey : LOra ve şoförü 

Mfllet : Gece w-arı 
(Kad&k87) 

Süreyya Pt- : Ankara poslıııı 

Ganan siyaseti 

Yugoslavya ve 
İtalya 

Sabık Sırp-Hırvat-Sloven 
saltanatı ile İtalya arasında 
senelerdenberi devam eden 
ihtilaf, her bir hadist zü
hurunda ilk şiddetini ikti
sap etmek şartile, devam 
edip gidiyor. " Spalato ,, 
hadiselerinin müşkülatla 
bastırılması tarihi henüz 
pek uzak olmadığı halde, 
şimdi de, bir " Ragüza " 
ihtilafı karşısında bulunul
maktadır. 

Fransıı: kabinesinin sü
kutu, Alman hariciy~ na
zırının vefatı, M. Makdo
naltın Amerika seyahatı 
gibi tesiri cihan şümul ha
diseler " Ragüza ,, hadis~
sinin aynca dikkate çarp-

mamasını icapettirmiş olmakla 
beraber, bu hadisenin is
tisgar edilmesi çok hatala 
olur. 

Bu hadiseyi hülasa ede
lim: Geçen martın yirmi 
dördünde Vladimir Gortan 
isminde bir Sırplı, lstiryalı 
yani İtalyan tebaası olan bir 
Sloveni itlaf etmişti. Cinayet 
siyasi mahiyette idi. Sırp 
diktatörlüğünün kuvvetini 
temsil eden "Emniyeti hü
kumet mahkemei mahsusa
sı,, Gortanı idama makfim 
etti, ve katil idama olundu. 

Ancak "Gortan,, m ida
mı Sırbistanda muazzam 
bir feveran uyandırdı. Bel
grat, Zağrep ve Lluöliya
nada darülfünun talebesi 
büyük nümayişler yaptılar. 
Matbuat bunu vesile ittihaz 
ederek İtalyaya karşı hü
cumlarını kuvvetlendirdi • 
Ayni zamanda "Ragüza,,da 
bulunan ltalyan bahriyeli
lerinden iki kişi taarruza 
uğradı. 

ltalya hükumeti yekdi
ğerini velyeden bu tecavü
zate karşı sükiit ile muka
bele edemezdi. "Konsülta,, , 
gerek tezahürat gerek ne~
riyat suretile gösterilen 
tecavüzü protesto eder bir 
nota kaleme aldı, ve Bel
grada tevdi ettir. 

Belgrat hükumeti bu no
taya bu11dan dört gün 
evvel ce: • ... rmişti. 

Sırp matbuatının neşri
yatı kanunen men edilcmi
yeceğini bildiren bu nota 

aynı zamanda "Ragüza,, da 
İtalyan bahriye neferatma 
taarruz edenler hakkında 
"tedabiri lazime alınacağı,, 
vaadini ihtiva ediyor. 

Aynı zamanda Sırp mat
buatı ltalyaya hücumda 
berdevamdırlar. Hükume
tin naşiri efkarı olan "Po-

• 
suı 

Kahraman arkdaşlarım ! bugünkü zaferin mü· 
kafatını rüyanıza girecek olan sevgihlerinizin 

dudaklarından toplayınız 

fçUiim kahve, hakikaten 
bana hayat verdi. Milat 
Beyin bu lutfünü ebediyen 
unutmıyacağım. Tekrar hö
yüke çıktım. Paıa samimi 
ve muhabbetli bir tavurla 
elimi sıkarak oradakilerin 
hepsine birden: 

- Talebemdir. 
Deye tanıttıktan ıonra 

verdiiim izahab dinlerken 
Mezar Tepeden adeta bir 
volkan fııkırdı. T abunilnu
zun harp sahası buradan 
çok güzel görünüyordu • 
Hep birden bagırdılar: 

- Bravo .. Tabur cep • 
haneye kavuıtu •• 

EveL. Taburum cepha -
neyi almıı ve düımana gö· 
rülmemif bir ıiddetle ateı 
açmııtı. 

Benim de burada görü
lecek baıka bir itim kal -
mamıştı. Taburuma avdet 
etmek için Papdan izin 
istedim. Fakat Pap.: 

- Tabura gitmeğe lü • 
zum yok. Şimdi onları ni

zamiye efradı değiıtirecek. 
Sen karargahına giL lattra
hat et ••• 

Emrini verdi. 

* 
Mithat &, beni ralaatus 

sördüfil için yeni bir 10 -

tufte bulunmuı ve karar
giha kadar beraber bulun· 
mak üzere yanıma bir ne
fer vermiı U. Ketanlı Ce • 

0

İitik;::
00

İt~i;~~;~·~;diği .. iki 
şifahi notadan bahseder-• ken bunları garip kelime· 
sile tavsif ediyor, ve "Ro
ma,, hükumetinin Yugos
lavya matbuatına müda
hale edemiyeceğini ileri 
sürerek diyor ki: 

"Eğer Roma hükumetinin 
bu notaları tahtında müs • 

tetir mana,kanu{\en hakkolan 
bir şeyin hükumetimizce 
men'ini istihdaf ediyorsa, 
bu müddea ümuru dahiliye
mize müdahale mahiyetinde 
olacağından buna, bahusus 
İtalyan matbuatının aleyhi
mizdeki neşriyatından sonra, 
asla riıa gösteremeyiz. " 

Belgratta, Romaya karşı 
beslenen iğbirarm derecci 
şiddetini anlatan bu sözler, 
bahusus Politika gazetesin
de intişarları itibarile calibi 
dikkattir. 

Filhakika diktatörlük ida
resinin hürriyeti matbuatı 
refettiği bir sırada, bu hür
riyetin mukaddes bir hak 
olduğunu ve nezedilemiye
ceğini ileri süren Sırp hü-
kfimeti naşiri efkan, bu söz
lerle hakikatı setredemez. 
Eger Belgrat hükumeti is
tes:, 1talya aleyhindeki pro
paganda neşriyatının önüne 
geçebilir. 

Fakat Netüno mukarre
ratı ile Spalato vakayii za
manındaki zihniyet hala 
Yugoslavyada hakimdir. Bu 
zihniyetin Belgrat hükume
tini bir gün hüsrana sürük
lemesi ise istib'at edilmiye
cek bir keyfiyettir. 

M. Gayur 

mal lunlndeld bu neferle 
ballar içindeki- yoldan ka· 
rargAha dönerken dflfllla • 
nın en kudurmuı bir ıtd • 
detle bütün geri hatları 
top ate,f albna aldıfı gö • 
rülOyordu. Cephede plya -
desinin yediif dar:benln 
acısını, geri hatlan kaaup 
kavurmakla .. nkt topçusu 
çıkarmak istiyordu. Mec -
nunane bir iıraf ile her 
tarafa aerpHen mermiler • 
den tahaffuz için birçok 
defa yere yatmağa mecbur 
olduk. 

Karargah uzaktan görün· 

müıtü. Geçirdıtim buhranı 
asap beni o kadar yormu1-
ti. ki bir adım atacak ha
lim kalmamlfb. 

Ayaklanın kurıun vtbi 
atırlaomııtı. Küçlükle kal -
dırabiliyordum. Tam karar
gaha gireceğimiz zaman, 
( Ayvaz Baba ) istika -
metinden gelen düsmanın 

btr grup ateıi, çadırlan • 
mızın üzerinde patladı. 

Çadırlarımızın arasından 

kalan taı ve toprak sütün
lan, karargahı alt üst etti. 
Bereket venin, bütün ar • 
kadaılar harpte olduiu için 
çadarlar bom botlu. Karar· 
eahta bir nöbetçiden bqka 
kimee yoktu • 1>6pnan, 
muhtelif mermiler ahyor .. 
du.~ Tahrip tanelerini ta -
rapneller takip ediyordu. 
Çadırların pek çoğu delik 
deıik olmuı ve üçüncü bö
lükte de bir iki çadır ate§ 
almııtı. Ateı1 nöbetçiler 
tarafından derhal söndü .. 
rüldü. 

Bereket venin düpna • 
nm bu çılğınlığa uzun sür
medL Ate. tebdili iaUka -
met ederek (Ayvaz Baba} 
ve ( Arnavutköy) üzerine 
çevrildi. 

Günet gurup ederken 
çadıra girmlt ve boylu bo
yuma uzanmııtım • Açbk, 

yorgunluk, geçlrdlilm aaabi 
buhran beni epeyce hır -
palamıf... Çok geçmeden 

karargahımız neı' eli velve
lelerle doldu. Herkes §en •. 
herkes mea'uthL Arkadq
lar gelmlftl. 

- Allaha çok ıiikiir 

(Kayapa) nın intikamını al
dık .•. 

Sözleri kalplerden COf -
kun bir dalfa gibi ağızdau 
aiıza dolapyordu. Kayapa 
harbindenberl yilzü gü}IQi
yen .. gübe bile kalbinin 
elemleri sezilen arka -

daılanm bu akfll.ln 
sürurun en yüksek vecdi
ni yaşıyorlardı. Ben de 
birdenbire canlanmııbm. 

Bol etli fasülya dolu kara
vanamıza katık çalarken 
kesik kesik muhaverelerle 
hep bu zaferin menkıbele
ri anlatılıyordu. Muhiddin 
Beyin postası geldi; 

Yatmadmızsa sizi 
Bey istiyor. 

Dedi. Ben çadırdan çı

karken Nazmı arkamdan 
aeıleniyorclu. 

(Bitmedi] 

Balık ve mercimek! 

Bundan btr müddet evvel 
İstanbul pzeteleri , 

ıehrimlzde balık bollufun· 

dan bahıetmiılerdl. 

Hoılandımdı. Çünkü ba
bk etine bayılınm. 

Dün de bir Trabzon ıa.ze. 
teaindc o vilayette bu ıene -mebzul mercimek yetitU· 

ltnl okudum. Fena haber 
· defli; fınnı ıOze1 olur. 

• 
Küsuf! 

ÖniimOzdeki Cuma pil 
~eden IODr& ııüDef 

tutulacalm111-
Ne zaman ay, yahut ail· 

neı tutulmaaı llkırdııı olsa 

aklıma dört, bet sene evvel 

Bunada dtnledifim bir hl· 

kAyecik gelir: 
Ben orada iken bir ıece 

tutulmuıtu da tehir ·ay 
ahaltıi: 

- Pat, küt, pm! 
Silahlan patlattdardı. Er· 

tesl giln, bir doatum anlat

tı, bekçiyi görmüt ve gece 

ayın tutulınaıını görilp gör

medllinl eorm\lfo Bekçi: 

- Evet, gardOnı, demif, 

biçare ıonunda 

ama çok cekU! 

kurtuldu 

• 
Köpekler! 

Şehrimizde köpekler ge
ne çopldı. Gazeteler 

bunlan emlnet memurla· 

nmn çifte ile öldürecekle
rini yazıyorlar. 

Efer iyi nlpn alabilir· 

lene ne mutlu! 

• Kenardadır f 
Ahmet Cevdet Bey il.

tadımız gene bir bat 
makale yazdı. 

Bu baımakalenin serlav
hau " Selamet nerede ? ,, 
teklinde bir .sualdir. 

A üstadım, nerede ola
cak, eğer e11ki bir darbı
mese~ hala hükümden 
dütmemiıse, kenardadır. 

Toplu iğne 
H1Jiıra gelenler: 

afdilce hayasızl 
Fransız maliye nazırla

nndan "Mezon,. rüşvetçi
liği ile meşhurdu. "Me
zon,, irtişayı o dereceye 
kadar götürdü ki Fransa 
kıralı on ilçüncil Lui ken
disini azletmiye lüzuın gör
dü. "Mezon" azil karannı 
aldığı gün yanındakilere 
şu sözleri söyledi : 

- Kıral beni azletmek
le çok hata etti. işlerimi 
tamamen yoluna koymuş
tum; artık bundan sonra 
halkın menfaatini düşün
mekle meşgul olacaktım. .. 

Paris belediye ser ta- ' 
babetlerinde bulunmuş o- 1 
lan doktor "Veron,, ha- ~ 
tıratmda şu vak'ayı an-
latır: 

~Bir gün bir tiyatroda ha-
mile olduğu halinden anlaşılan 
genç bir aktris gördüm. 
Kendisine bu halde iş gör
dürülmemesi içın tenbi
hatta bulunduktan sonra, 
aktrise sordum: 

"Kızım bu çocuğun pe

deri kim?,, 
Zavallı kız safdilane şu 

cevabı verdi: 
"Tanımadığınız efendi· 

lcrdir mös öl..., 



"" ..... 
-~· .. •mı•ıa. 

~~ .. Jraran 

So~n sağa: 
ı - ~iy• (3), eski serıP\ıt 
'2 - Büyük bir devlet Ç~ 
8--
4- lzmlrlt cesur aclamlar(S). 
ı - zeH (4), iyi ofin4(4). 
6 ~ SevP. (a}ı 
7 .,._ -
8 - iki vida araimC konu

lan papVd (9). 
9 - Çok iyi (3), iJİm (3). 

Yukardan aşağı: 

ı - R.ubanl bir şey (s): 

E 9 a 
hallede......., 

t - Buida'Y tozu (2). yap-
mak (3), bir renk (2). 

8 - l{öylü efendi (2), .. ya 
kader (8). 

4 - Bir gaz rengi (S). 
S - r..tl alfabenin ilk 

harfi (4) anlay~ (4). 
6 - Göz J*fl. (3). 
'1 - ilim (3), vermek, at

niak (3). 
8 - Ertek (2), fiyüa (3), 

~(2). 

peygambtr (i~. 
9 - Ba1 (3), damard• do

laşan (8). 
• • ! •••• 

Bugtinkii şenlikler 
[Oıt carafı ı inci aaylfamuda ] 

3) Darülfünan " maarif 
emlnferi ve tqrifat liat.ui 
mucibince memuıl•r, mu
aUiQJ&r, fırka viliyet ve 
belıedjp ..-:lialeri, cemi
yetler. 

~OMOloalann tebrik&ta 
sut OD bq buçaktau on 

~ ~· Ma.l edile· 
~· 

kıymet; frak, siyah ye-
lek, beyaz boyunbağı, ru
gan fotin veya ilkaq>indir. 

5 - S..t iki buçqktaa 
üçe lrabar Vali B., Koloaba. 
Halk fubsı, Hillli•mer , 
TiifkoCaiaoa, Hima~ etfal 
ve Tayyare c:omiJetlerine 
iadei ziyaret edecektir. 

6 - Saat on birde Vali 
ve ~aıini Beplıt mey. 
danindeki tribüne giderek 
or~ kolordu lauundam. 
na mülaki o18caklar w oa 
bjri çeyrek ıeçe bqla,._ 
Calc Plao aeçit ~nde 
haar bulunacJ~t. 

7 - Geçit ramine itti· 
ru ad~el bütiin kıtaat, 
mektfipler müfrezeler esnaf 
ce~ellen 1&at onda Da
t&Riıun meydanında tama
men toplanmıt bulunacak
taraır. SUreti içtima ve yii.. 
riiJi1f aruı kolorduca tea
bit ye tuzim olunacaktır. 

8 - Alay şu tertipte 
hareket edecektir. 

A) Kara ve deniz ordu 
kıtam 

narak tezabürat yapacaklar, 
nutuklar söylenecektir. 

Şehir naıdluuı 
Şehir muzika11 ötledea 

llODra Beyazıt meydanında 
halk için çalacaktır. 

7'1lrlt9t:ll.fında 
Gece büyük tcnlikler ya

pılacak. ve bir balo verile-

~..,., ... ~4t41 
Saat 1 S te hükumet Ko

nağında merasimle istiklil 
madalyaaı talik edilecektir. 
Madalya atacaldann isimleri 
fUlllardr. 

Mütekait piyade alinlayı 
Ali Sadettin, Maarif mfldür
lütü leTuım memuru Esat 
Nedim, Emniyet andıtı 
muhabere memunı M•hmet 
Arif, Ômet Lutfi, Multafa 
Kamil, nütelcait askeri kay
.akariıı lbrahim Ethem, 
Haca Mehmet, Vebi, Kadri 
Bey ve Efendiler. 

V.ıt lıona,.,.,,. 
Gece saat 20 den itiba

ren . qiyetin resmt balosu 
verilecektir. 
a~ ellencelerl 

Gece Beyaza\ meydanın
da ve muhtelif yerlerde 
etlenceler yapılacaktır. 

Mektepler kaç gün 
tatil yapacak 

Bazı refiklerimiz bayram 
aaünuebetile melctaplerin 
camartniye kadar tatil ya
pacaklannı fUDUflardı. 
Halbula f*limatname mu-

Uinzdeld Peqembe akşamı 
I SINBMR 

Büyük gala Suvıresl oJarak ine edileeel ol 
DOZ(ABAN VE BASTIBACAK ANM00R 

Filmi, bu meşhur iki Mtistln en guldimicu 
nqell komedileri olup maruf Sinema artist MO 
NKS tarfından büyük blr itina ile lngilterede çevnl 

Zeilgln varyete proğramı 

• Mtldk Hol. : -
Varyete, tiyatro, ~ 

revf), sinema, ~ 
dansing 

HER GON ve 
HER AKŞAM 

Ailelere mahw• feftal&de labt7at. b6yQk ork 
Gindtlzlerl ..it 18 cim 20 79 kadar: 

ÇAYLI DAN 
Mükemmel çay ve patileri b .. 
içkiden mada bd6mum metni 

Pek yakında küşal edilecektir ... 

aaat 14,30 matlnellDdm itibaren clehakA• 

EMiL Y ANINGS in 
Bn on şaheseri 

Babalann güna 
ftlmlnl lrae edecektir. 

P.....-t ftlmldlr. 

Naşit Bey temsilleri 

Cömhurlyet bayramı şere

fine giınduz ve gece fevb

We uıusamere inema-n

yıtto-V ıryece mWl neşide 

ve raklllar. Sinemada: Kırma
zı dominolulat Cim KellL 

Duetto, Dans, Kuvırto. 

Üç nikah 

T epebap tty.ıroeunda 
.......... 21,30 da 
muallımlerle talebelere. 

B) \>oliı taburu, zabıtai 
beledi,e müfreıelİ. 

C CQ~llfİyet timtali. 
cibince Cümhuriyet bay - tl'-=,,,.,..... .......... -.--=====...--=--=='I .... 
ramında mektepler ilri 

İitbı•tlape m1izikuı. 
fj'. ~nun ve meki

tlbf PJe. :: ' 
rı ~ '.Jfıeca 11ruile 

• ~plef. -)'e'o 
Gi ~ eemiyetleri 

~~1ftirak iclemk-

~ ~· Beyazıt. Sul. 
........ Köprü, Lıtildll 
caddd tarikiyle Tabün 
_,,_. aidecek pçit 
reami orada biteceldir. 

Mektıepls ve eaDaf ce • 
miJetlerl Sirkeciden itiba • • • 

gGa tatil edilecek ve per
oembe sabahı dentere de
va• olaftacalcbr. 

lzmırde 
(zmir, 28 (A.A) - CGm-

huriyet bayramının her se
neye nazaran daha mükem-
mel bir ıekilcle tu'icli için 
79pılan bütftn lıazırhldar 
bitalll bulauttut. Villyette 
aaat on dolmzdaa itibaren 
reemi kabal yapalacaktır. 
Müalahkem mem k-.ı. 
clanlıtmda da aynca bir 
kal>ul remai icra lalaucak
br. ôtleclen IOlll'll 6-i 
.,.......MrllaWr. 
~,....ılaaıtt.r. T • 

~----~ .......... ---...... e ....... 

............. 
............. y ... 

us 11"8 ·~ il .. • ..... ............. ..... 
$lıti#I 



Tiitiinlerimiz 
ve Yenidfinya 

"Tobakoo Loef,, isimli Amerikan mecmUUI 
tütünlerimizi medhediyor 

•1i1r1r tlJtiJnleri latlılılı 9'e ~ ,,., gl&el 
lcolcmlle WyM Mlepler ,,_.,,.,,,,,.,_. Jla 
tlltanler dlJnyanın en net& tlltdnlerltllr. 

Bundan alb ay mubd· lcifah için çaİlfm•lcta ve 
dem Ameribdan buraya Avrupaya pek enfea Iİp· 
bir sermayedar gurup ge- nlar ihraç etmektedir. Bü· 
lerek tetkilc:atta bulunnıut tün dünyadaki tütün ahcı
~ tiitün inhisar idaresil de lannı alışbnuk için Türki· 
avansı kendileri vermek ye cümhuriyeti hülctmeti, 
..ruıe kendi hesaplarına Türle tütünleri içia en yük· 
Yaprak tütün mübayası lek standartlan hedef itti· 

b L---• haz etmektedir. /.yni za. esası üzerine ir mu~vcae 
aktcylemitlerdi • Bunlann manda Türkiye blldimeti. 

Ziraat Bankası vuatuile 
Nevyorkta teşkil ettikleri ve kooperatifler tesiline 
ıirketin meclisi idare reisi 

teşvik etm~k suretile tütün· 
L. __ aydan beri Avnnuının lah · · --•· dı--uq ·• · -r-· leri IS ı IÇiB w.ı Y• ...-
ınuhtdif tcbirlerinde ve larda bulunmaktadır. Tür-
bilhassa Londrada tetkib· kiye, tütünlerinin cins v_e 
tnu ikmal ederek ahiren enahmn ıslahına fevkala-
Nevyorka avdet etmiı ve de gayret ve ititna eden 
oranın en mühim tütün yegane memlekettir. inhilal' 
ınecmuası olan (f obakoo idaresi, müıterilerin arzu
loef) e tütünlerimizin nefa- lanna tevfilcan husut su
leti hakkında mühim be- rette tütünler de il}etiyor. 
Yanatta bulunmuttur. BöJle huut iflemnit tü-

Bu 4irlcet yakın zaman· tünleri Amerika piyasasına 
da bir de fabrika aça· da an:etmete betladt. Yal-
calctır. mz Nevyorkta muhtelif stok-

( T obakoo loef )in 4 tq- far bulundurmakla iktifa 
rinevvel 929 tarihli nüsha· etmiyecektir. ElyeYm tumul-
11ndaki m•kale tudur: lü bir çok mütenevvi nü· 

•Türk tüninlerinin 929 muneler enzarı umumiycye 
vazedilmittir. Bu nümune

&enesi vaziyeti, evNf itiba • ler üzerinden sipariı verc-
rile çok tayanı memnuniyet cek olanlar emin olabilirler 
olup 1928 senesine nazaran ki karşılannba Türkiye tü· 
ehemmiyetli bir terakki tün inhisarı gibi ciddi bir 
röstermektedir. Bilhusa müessese ile iş yapmak 
lınıir havalisinde mahsul fırsatında bulunacaklar ve 
nıiktan biraz az ise de bunun tevlit edeceti bil
evsafı çok fevlcal3dedir. Bu Uınum idari ve ticari tee
~ Düzce tütünleri de hilita mazhar olacaklardır. 
büyük ümitler Yermcliedir. Türk tütünleri nümuneleri 
Bu t~er ıatblıtı ve ken- bu hafta vasıl olmuftur. 
diaine lau slMI kobau ile S. afmrneleiia ea miikcm
büyük talepler W§ısanda • meli Türk yapt'aldaraadaa bir 
dır. H~le S.IDIUn tiitüale • b.Gulc •il)'On teauil ettiii 

k lctu ifHe olu .. akfad.. Talip-Tİne bir diyece yo r. 
inhisar idaruinin 1928 tü· ler tar•fandan tim4idea bir 

çok istimzacatt.a bealu'Mlldu-
tünlerinin işletme hususab ğunu ()treniyonız. Alib-
dcrecei kemali bulmuştur. darlara nümune\erio .. ...,.. 
lakcçe, Kavala ve Make • nesine müsaade o1unacatı 
donya tütünlerinin itleme aöylenmelctedir. Alacala, 
uıullerinin Türkiyede tec• upri fiatlarl8 m iyi tii
aüsüne amil olmuş olan tünleri almak humsund. 
Türk muhacirlerinin tütün çok laimaye ıörecelderi ai
_,kezlerindc yapbklan I• t,i yalan ,_Jq repe-tm-

lara karıı da mubafaıa edi
kcçe ve Kavala usulü iılen- lecelderdir. Vürut eden w 
ıne ~ •örftaek haki- edecdt c*n yaprak tiitüa-
Qten pyanı inşiıahtu. Bil leria balydamde Türki,e 
11Uılıacirler Türki~ cümbu- Tütün inhisar idaresinin 
riyeti tarafından en Rl8h • raai d.mp n ..&in men
su1dar yenen iskin edil • fCİ n nna"4i auburer 
lllişlerdir. bllhraacMhr. Yalma biıbc 

Bun1ar Tra\yadan mu1ıa- t.ıye• ...-,ene etmekle 
Cerct ettikleri uman teo- alıcılar umum partinin yek
rübeierile birlikte en nefil nese~fine ft nefa9l.-tffte 
tohumları da buabcr ıetir· kanaat hasıl edeWlecekler
llitler we az UIN" wlm- dir. Ahcdar tüden alaeÜ· 
,._ Wc- -.e ~ titWt- lan nümunelerle sair vası-

. ....,_ taı.la aldaklan tiitüaleria 
1-:-e -"i··v·ı liitünler fe• f k a·la'" 
-- - · 1 ve evsa mı pe 

titlirmep muvaffak olmuş- cm,·ayese edebileceklerdir. 
ı '- y . mu~ i L! ardu. Tündyc ve unanıs- Türkiye tütün nmsan, 
tan aruıadaki multaceret aba bir zamanda bütün 

Yeni e.erler: 

Çoban ıiirlerl 
Bnkolilder 
y.._..._R..-ltnl 

Milli kütüphanemiz çok 
yüksek bir eaer kazandı: 
Bükolikler (*). Bunu Rotenı 
f.trd Beye medyunuz. Eaer 
en llleflıar IAtin f8İrİ Vir
jilindir. 

"Publius Virgilins., çok 
nezih, ince hisli, sKiD 
ruhlu bir şairdir. Tabiab 
onu kibar, hayali, ince 
feyler aöylemiye sevketmif 
ve •Jnun, üsluptur" lca.i
desince, şiirleri de kendisi
ne beıazenaiştir. .,Vi rj iliua., 
ün yetane tenkit edilebile· 
cek tarafı, eski Y unu 
edebiyabndan fazla mül· 
hem olUfQdur. Bu meyil 
bazen meseli .,Enide" de 
iktıbu derecesine kadar 
yükselmiştir. Filhakika ~ 
hur .,Enee.,nin • T roie" ma
ccruma anlatan bu eter' 

•Homet"e., in kısmen •bn
ade., bsmen de •Odyuee., 
sine çok benzer. 

Esasen kendisinin IOO 

ve aataaum olan bu ae
riai, • Virjillua ., nqretmek 
istemiyordu. Fakat Yuna· 
m.taoda bir seyahattan 
avdet eder etmez ölüşü, 
eserini yır.bp yakmuına 
mani oldu. Bununla bera
ber • Enei .de çok basaas, 
çok rakik maceralar pek 
fazla güzel bir c-serdir. De
nilebilir ld o, bu eserile, 

kurunu wıtadalc:i sihirli 
teıiriai y1ratmııtır. 

l'r. 
-1 1llds Or•' .... -·· 

•eyetı ae,rt,--.. ı 
......... -wı .......... 

..... ····- . -
sulünü bütün dünyaya ve 
bilhanat1mum ,- dünya
ya sevk ve ihtiyacatı temin 

hnsuaab tetkik edilirse ~ürkiye Cümhu riyeti mah-

~~ün::=; _:::~~-=7-:ıiia1ı"iziiiiilil1liijki:ıi.ir-=-· ";•~;_ .. __.i;;i~. 
clolayaaile daha çol bzan. -. 
dıtı anlaplıyor. Ancak Yu· 

edeceldir . ., 

DanL1ar l:a1ı itlerini kazan
lllalc iaiyorlar. Çü.tcii Y u-
1'anistana hicret eden rum· 

lana ekserisi hal: iflerlle 
lllüştagildir1cr Muhaceret 
1'ürk titünciilüğür.e bt'iyyeıı 
Ja.ıeı ıetirmemiı, bilikiı 
Türk tütiinleri daha nt:fiı 
olınuştur. 

Türkiye bükQmetl, inbi
lar idare~ "'sıtuı1e tütin 
4'aülljal.ifterini daimi mii
ralebe albnjla bulund911'.a· 
1"ait ~ ....... .. 
işç.1ifinin- daha mya.ie .. 

AM A T R L t;:. R 
Çok def& muvaffak olaınadıiır:ızuı sd>~111~ aı.,Urı)'OI. 

t•k ve aöstcri~li bir fotograf m~kınesı ve birçok 
;i~=~r a~d~aınız halde çcktiiiniz fotoğraftann ~ biriatn~ 
.DMWalfak -..yortunUZ. Buna ,ee&ee çar~. 118 t&mamüe 
memnun edecek ancak mcfhuruafem KOD AK mal ine ve 
filimleri oJdu~unu hiç dDf(iod&iiz m~? • • 

Kodak ~la kine ve f ıhmlerını 
"'1llau1aı; i§tc mu vaffakiı etin sırn 

Her ,.,..de .,..,... . . 
Beyoflulıdl Tftnel meydanında Koc:fa.k- şırk~, fotofr.af!a· 

.illUsdı ~-f~ omaanıaz ~ÇUi daama emrıoı:ze 
a~Mdir. 

ı::·:tbn= 
1.t ..... ft ..... ...... 

fo ........... ,, .... ..,. 

melli hulmkça.a ........ 
Sehm Mamur ., yeni 

icra Ye tflAs lmnvmı bak· 
loiıda çok fa,.dala .. .-fa 
yapauı, lez.I bir cep ki
taba ,ekl•ncl~ bubnmtbr. 
Kit•pt.. ~ batla 
maddeleri herkeatn anbya

caiı bir teldlde izah eclll
mJt, b•lhaıea tatbdıat cihe

tine çok ehemmiyet veri

lerek icra itlerinin daire

lerde ....ı takip olun•c.alt, 
icra memurlarmm Tadfe 

ve aalllıiyetleri ıayet aade ............... , ..... 
Kitap a..katlar, awkat 
kiUplerl, icra memurlan 
ve heıkes içiD çok faydah 
.... relaberdir. 

Yurt bllfiıl 

Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü

tün ilk mekteplerin 

clördiacii Ye b.,md 
amıflarında okutulmak 

üzere M.arif vekile
tince reamea kabul 

edilmiflir. 

mabaltebidnln 
usnınde 

Mubcl••• Aba,U ~ 
miDIN' Halil EL tok.da 
ı 9 ....araıı hanede lbn 
llJevm mahalli "'81ed 

meçhul Fatma Muh
sine hamma 

/,tın6ul dlrdı1ncd .. Ja.. 
rmlnJm: 893 f numarala ve 
'I teşrinsani 336 tarihinde 
Mehmet Niya1J beyden istik· 
raz ~yJedilinlz on bq bin 
kLruşa mukabil mumalle} he 
vcf aen ferağ eylediğiniz 

Koskada Çobança' uş ma
hal1csil\de Alçıbanc sobgın-

. da 9 numaralı muhterik ha· 
ne arsasının sekiz hisse iti
bariJe yedi bi.SIClinin sanlma
s, dayin tarafından talep 
edilmiştir tarihi ilılndan iti
baran bir •1 zarbnda dcy
ninizi tesviye hakkı itirazı
ruzı dermeyan eyJemediliniz 
tak dl rde gıyabınızda icap 
eden muameleyi kanuni) eye 
tevessül olunacağı malunıu

nuz olmak uaere ve ilk llı
barnaınc makaauna tam 
olmak uzerc ilan olunur. 

l9 ınncı teşrin 
Cümhurlyet bayramında 
• lii llliliU - ilil 1 

•• Salonumuzda 29 Tctrinevvel 1929 Salı llnl 
bGyük Cümlawiyet beyraea t..ıtai Alt 12 den 
24 de kadar devam eden cazbantla beraber muh
telif etlcncelcrin tertip edildifi aynca ilive olm:-ur. 

Cazbant - Dans - e saır 
ctlencelerle muhterem m\ifterilerimizin her lausmt.a 
arzularını tatmin etmete c;alatacatıı. 

• 
NOVOTNI 

. K11lık lokanta ve birahanesi açıldı 
Her aktam çalfı ve k~nser 

Taze çekilmit IO~ bira 
KabriıtJn so~ak 44. • ., 

Telefon: 8.0. 1416 

ın;i~;~kı;g~ı Nafia vekil eti yol-
=fRfNot ve ADEMi İKTİDl\Ri 1 H ak komı• 
iPıriiJ=~.!i:~ v=.~~ker)I ar mttn asa-
i ~~ot,~!d~ı .,!!.,~ 1!ıı-I syonundan: , 
İ dtslndc ili nu~. lslftJU 1 Ku tabı a v il Ayeti dahilinde ve KiiıahJI • !ı':;' ( J'~ 1 ı:';) 
1 r.r=ıo: = ~': 1 ( ı O) uncu. l1J~m~.trosund~ PorsukçaJI ~ yapılacak be· 
• ye ve muhltlll usul ılt, bt!- • Porsuk koprUsunun mevcut ayaklaa nabsaya konul
: ,eofuklulu ve ihtiltatu.n 'n 1 tonırme iı t yaplSI bpaJı zarf usulüle lllU 
1 rnuınnü tekiHttl lfllar ve 1 mu~tur. ü t 15) d 
: ( ozonotcrmi) gibi vesaiti 1 Munakası 20 teşrinsanl 1929 çarpmbl ~unkk~om.t 

10
: 

• ~elctrildye ile ve. ntlbetm~ : • afia vckıllctl IDU&Cq.vlık makamına llliiUşt ı ... 
: ıMk Ozere tedavı olunur. • fı d i k 1 1 1 Jertn munakas:ı m ıye. 
• •••••••• ••••-••-•• tara n an cra ı ınancagtıuıan ta 'P 

1 
tartfatı daire. 

D fch O i de ~ e lhalAt kanunu ile olbapcukı ~rtnarne er z muka. 
CUI C r. • sinde hmrlıyıcaklan teklif mektuplarının ':!tbu ve ~craltl 

L- ld bilinde vckftlcc mlisrC1arlıJtına rcvdl eylem m•ndis. ent uaD an: öğrcnm~k üzere lstanbul ve Kurabyı NıdD:U.U Baş müracaat 
Jiklerinc ve Ankarıda yollar umum milii'-...-• Vaktü zamanıoda makamın 

.. 'd-ine takdim etmi• oldu- ermeleri llznndır. d .Jı •• UlllU8I mildüdür· 
.... .... Proje ve şartnameler Ankara ı Yvv-

Rümuz slrkülerden dahi mus- luğunden ( ı O) Ji~a. bedel mu~billnde abna:- benyı 
teban otacagt veçhile mu· 1ünakasaya ışnrık edtklenn ehllfet el Anbrada 

sanl f 928 taribınden Wba
ren Banbm17.la .Ut.alan 
kalmamq oldıJlu il!n orunur. 

tetkik mı.inıkasa ıununden JAakAI 2 JÜ!l en 
yollar umunı mudurlufune revdi eylemded ınctnJUDl• 

Leyll-. ebırl. iiı-Erbt 

ŞARK USESi 
t1k, Orta kısımlar ite Lise ikinci dene birinci sınıf 

(9 - uacu MıDC) lçia beıpn (lız • ~-- LerU · Nehırt) 
talebe kaydına devam olunmaktadır. l\luracaıt hergtın 
Beşiktaş Akftr~er-Telefon il O. 38!6. 

Bahçe kapıda 

E~rul mağazasından: 
BAZI DAİRELERDE 

TASFiYE 

Hanımefendilere: 
Pardesüler c Kaşa) 

Beyf enclilere: Erkeklere: 

Her rcnJ..."tc ~ moda 

14 ı 2 tiradan ltku 
p ardesüler<1rench-cott) 

Bej " laeiıart renklerde 
22t/21irHH•• 

Muşambalarot'Hıt) 
ff• 1312 ... 

renkte lfibarın 
Beyf endilere: 

Methur M~nderberg 111&rblı 

S ;.1or kostümleri 

161 ! iradın iftarın 

~~:o.ıe Kııttı1~r 
14 ı 2 liradaı ttmarıı 

Çocuklara: 

~Muşambalar 
5 ı 2 llradal Wbara 

Erkeklere: 
(ttcnch-coat tan bej \e 1!chcrt 

Muşambalar 

12lhal.... 81211•-
Pardesüler 

2 
T akstde de muttlı 

Pardesüler 
141 2 lndıı 

itibarıu 

Tiftik pakolar 
121 2 .liradan 

itibaren 

Kadınlara: 
F..ıt.n 

Muşambalar 
91 2 Oradan raıı 



29 Teşrinene\ 
:921 

TÜRK GAZETESi = yınci ta1J 
6 Sayıla , 

ıra.nçu· ı' <<ıızcıcye c('r.<'erllecrlc. r.ıektuplann üzerine ' 
ı.·- Jdlrc içln·e (tc'!are\ \·azıva ait.e ( Y;ızıJ 1 
"1~ruş j<.;aretl ı.onuln':thdır 1 

000 ' '-·-
iflP . PaathrfJan ır <lh·Fl•rut 'ıd~drıd~. luymntt. 
J4!'0 mukaddcrtılz rr~lı:ttJplara &r:onulmot ıparal.unı , 

1, 2:-00 •• ,t:c.!ıraundan \(': rırı111rm a.Ondercatındlll" 
1 , fc!•:-e me•ı.al d~ii!dir. 1 , 

·!~-;...;.-.=--------~·---~~-------.:=-""""":'----.----G 

Türk mektepleri!~ faydalı eaerlln 
ilanlarında o1o 20 ten~ilat yapılır 

Büy Jk \"C r1 bır çok del.ı tçlrı \'Crllen lltnlarta 
h....:.ıut r.1a.!l!yette':ı:l ı.Unl:ırın ttcreU 

lJ:ıre ile l.;..lr;ır\.t~rtı lır. 

CueU:mlı1 bı.n:u( !l&ı kab.ıt edı:1 r• 

\LlNTARİFESı: 
Scı~· 

6-q inci ıa,rJdı 

' 4 . 
2 • 
1 • 

• 
. 

l•q, DCİ t:t11l1J1 

lt.tırı.:ı 

!!,50 
u 
40 

100 
~) 

'ı? I 

.1 

1' 
H. S. H. Ul:ı•~ ae?::d! 1 i reınıl ll:l:ı, ır 

··..,,,._---~~,,...:....-.-....,......--... •:-.-...-... ....... .=...--· 
tcı. 1~10' idare ı~lcri J 191l \ftl:ı ışterl ı • •ct;:r.ıt~ \'.\l\.IT pı>.~t.ı lutu~u, 4;-

Borsalar28 Tcşrinevveı ı929 
Kambiyo 

loodra ü.tcr ae J fngilix 1iraq, k.uru' 
;';üyotk • • 'J' J.. mukabili ilci.,! 
Poırfs " Fr1nt 
!\JIU.no "' • " Ll:-t' 
Bruksel .. Ilel~.ı. 
AtJn:ı • "' • Drahınl 
Cine' re * "' Fr.lnk 
"ioFy.1 "' " " T.el • ~ 
:\m, :crdaın '" .. .. }'lorlo 
Prağ 

\.,.l}allll 
~fadrlt 

Rcrlln 
\'"ar;:o\'3. 
Peste 
Hutr•s 
Delgraı: 

'1osir.:ov;t 

ı lmrlin 
t • 1 lohır 

~o rr.ı.nl: 

20 Liret 
2Q F""111k 
'20 Drahmi 
S?O fı'raat;, 

20 Je\a 
1 narin 

20 Kuron 

• 

• • 

••20 Ley" 
.. ı ·rürk lirası 

• "'.·_.- .. oneç 

Nukut 

Kuron 
)i 1ing 
Pezerı 

~!ark 

Zloti 
Pen~O 

Kuruş 

Dinar 
Ktruı 

l ~llıng 
Pez.et:ı 

Ray~ma.r.1;. 

ı ZJııtl 

tn:lliz 
~ı\n.cri'La 

Fran~ız 

lcaıya 
nc:çıı.a 

,·un.ın 

lsviçre 
Bul~ar 

Felemenk 
<.'elo~lo\·ak 

Avustury;ı 

t~panya 

Almanya 
Lehistan 
.:\lacaristan 
Rom:ınya 

Yugoslavya 
Scvyct 

ı Pe:ı:ıgô 

20 Ley 
ıo Dinar 

ı <;c'"oneç 

.Alun 1 
~!ecldiye \. 
!hı.nl..not 

Borsa harici 

Tahviller 
J<tikroz aahil! • \'adell • 
JJüyunu rnuvalıide 

lkranılyeil demiryolu 
htanbul tramvay şlrii.etl 

Rıhtım Dok \•e Antrepo 
lstanbul nnonlnı su ~tr:ı:etı l 

Açddı Kıı andı 

ıo .. :; :ıo 

0,47 l .?,50 
J 1 ıı:;,59 

~ 99 
.~ ,.Hı,50 

:! 4!,:'5 
l~ 7"5 

1 ı lt>,6l 
ıs 85 
J 3.J,5o 
3 28 
1 q6.:5 

• ır 

~ ı 68,<S 
2;) 3j,5o 
'26 55 

lo92 

Jo.l3 15o 
21Z 
lb7 25 

~~! 1 "!~ 
55 

s2ı 

~o İ 50 

85 1 
J25 

2'l So 
:ıo 2S 
:;o , _s'_.ı 
23 ,;:, 

~~ 1 ~~.50 
;4 So 

9~ 

b9 

241 ~o 

' 
ıoıı 1 so 
2ıs 

ı; 70 
4 40 

Z:" 30 
~7 

1 ı>J;i 
0,4:' t.!,3o 
il % 
8 199 
3 Jtı,75 

3tı 28 
2 4~.:s 

o4 :s 
ı l 16,:5 

ıs l 85 
3 ;34 
J .,.., 

1 116,;S 

4 J:".25 
::? ı,:.:ı,!io 

2S 3:",So 
:.>t> 1 57 5o 

ıcı9f 

JQ;j,) 

'212 

ı61 j ıs 
2ı.1 

1 ~: 125 
8"1 
3o So 
85 

125 

29 So 
3o 2.S 
5'J ~o 

2.J ;-5 
36 So 
2+ ıı,so 

j4 .50 

9o2 
69 

241 so 

ıoo 

216 2S 
6 jQ 

,. Hisse senetleri 

' 1 baııUsı ~ l ı SS 

(),s:~n .. nlı hank:~ı~-~--~~~ ....... ı2=8='=--==-=--~ 

Ticaret ve zohire borsuı 
Fiatlar Ticaıet boroa11 kıitibiumul'lili~ lanfından verilınlııir. 

OkJr:•ıt 

Azad Atıarl 

K. P. K. P. 

llu~clay ••0 Çavdarlı 
Yumuşak ı7 12 
K ·:zıtca 
Sert 
Dtınme 

Çavdar 
Arp.1 
~\!ısır 

Fcısuiyı 

11 

- Zahireler -
ıa 15 
10 30 
ıo 10 
J<ı 

I~ 37 

ıŞ Jö 

IJ lo 
9 Jo 

lfJ 
51) 

----=-==~-
Hububat -

Susam 
Kuşıcınl 

32 JO 3:? Io 

Çuvalı ~ilosu 
Eksrra ekstra 
Elsıra 

Birinci )'1Unu1ak 
Blrind sert 
l çüncu 

Un 

ı2ıs 

1'4~0 

ı260 

ı:.?.Jo 

lo55 

- Tiftik -
Kasıamonl 167 2o 
Yozgat Jj$ 
ı;cngclli~onya 

J'J25 

1170 
JIH6 
IOr>o 

900 

J68 2o 
160 

- -·- -

Kandra ve Bağçecik nakliyatı] 
rfiİtLİil İıılıisarı lllllUill lllll

cllirliiğ·ii11clc11: 
Kııdra ,.c llaP;\·cdk nınnuriyctlerine alt muaındat ~ıın· 

dıklnrı ile eşyayı sairuıİn bir senelik nakliyatı pazarlıkla 
JO.IO-CJ2ıJ çur~anıbu günü ihale edilecektir. Taliplerin ~art 

nameyi görmek tizcre hergtin mlırncaatları ve ) nmi ruez
kurdıı saat 10,JO da (:alam mLıbayaat komisyonunda btı!un
nıal:ırı. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

üncü KEŞiDE: ıı TEŞRİNİSANİDEDİR 
BÜYÜK iKRA~IİYE: 

45,000 LiRADIR 

• 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liı·alık ikı·aıuiyeler ve 10,000 Jiı·alık bir 
mükafat. 

Edirne vilayetinden: 
Edirne vilayetinin Czunköprü kazasında bulunan ( 1360) 

metre tulündeki UzunköprGnün dö§eme ve aair aksamı asfalta ve 

beton olarak (41291) lira (64) kuruı bedelı keıfi olup vahidi 
kıyıul fiat üurlnden tenzilat lcrasile lnıası (20) gün müddetle 
münakasaya konulmuıtur, 

Münakasa 5 T eırinisani aalı günü saat 15 te Nafia velı.Aleti 
namına vilayet makamında müteşekkil komisyon tarafından icra 
kılınacağından taliplerin münakasa müzayede ve ihale kanunile 

olbaptaki keşlfnamc ve ıartname tarifatı dairesinde hazırlayacak
ları teklıfnamelcri mezkrır ıaatteo evci vil~yet makamına makbuz 
mukabilinde tevdi eylemeler! ve şııraili öğrenmek üzere Edirne 
nafta baş mühendisli~ine müracaat etmeleri lazımdır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin asfalt inta'tt ile tıtigal elmiş ehliyetli bir uıta 
ı.tihdam etmeleri me§ruıtur. 

::i==a=:::::::::::::::::::::::::::jr.::::::::::::::::::::::::::::=::::::-..:::::::;::::::~::::~r., ::.::: •• ::::::::::::c::::::::::::::~.:::z::::z::::::::ın::=::::::::::::::::::::: ........... :::: 
fül iatanbul icra relıi Ahmet Refik B. in fül , _______________________ , :::: :::: 

:::; Yeni :::: 
Osmanlı Bankası 

•, 5 faizli, 1918-1334 ltırilıli istikrazı dahili 

taln ilt\tı hamillerine 

Teşrlnseni 1929 vadeli .v~ 24 numaralı kupon bedeli
nin, 1 teşrinsani 1929 tarıhınden itibaren Osmanlı Ban
bsının Galata ve Ankara idareleri gişelerinde ve vilayet 
ınerukizinde bulunan bllumıım şubelerinde tediyesine mu· 
başeret edileceği mezkOr tahv!l:lt hamillerine ilıln olunur. 

20 Türk lirası itibari kıyme~ı beher tahvil kuponuna mu· 
k<tbil evrakı nakdiye olarak ;ıO kuruş tesviye olunacaktır 

Kuponların ııuır.~ra bordroları ile birlikte ibraz ~e 
teslimi üzerine Osmanlı Bankası ı..~rafından hamillerine 
bcrnyi tediye beş gün ~onra getirilmesi mtıktazi bir mak~ 
bnz verilecektir. 

Elbise münakasası 
Gümrükler unıunı nıiidiirliiğiindcn: 
ı - .\kmurinl ~uhaftı;rn için yaptırılacak elbiselerin 

) ev mı mlinaka<ası olan 22 tcşrinev\·el 929 tarihinde mura
caat eden talipkr şartnamede muayyen evsaf dahilinde 
ttklıfkrini $ert ctm~dikleri için münakasa on giin müd
cktlc tehir edilml~tir. 

2 -- Taliplerin yevmi müııaka<a olarak tayin edilen 
2 te~rinsanl 929 tarihine müsııdif cumartesi günü saat ikide 
J,canbul giımrilk başmüdtirlüğiı binasında gümrükler umum 

mııdlirluı"tü mubayaa komLyonuna muracatları. 

Şirketi hayriyeden: 
Perıembe akşamlanna mahsus 182 numaralı sefer bu aktam 

yapılacak ve fazla obrak T e.rablye, Büyükdere, Mesarburnu 
ve Yeni mahalleye u~yacakttr. 

• 

1111 icra ve iflas kanunu illi 
ım Şerhı· ~ 
·~= ~ 
~ mı 
mı 2 cı· ıt :::: .... . ... :·:: :::: 
ıhı· ~ .... :::: 
!~: lniçrenin büyüle hukuk :ilimlerinin ... rleri ve bütün kannnlan· mıı 
···ı ... :i!: mtz nazara alınarak nazari ve nmelt hükümlere ,.e lüzumlu nümu· ii!! 
i!~i neleri ha,1 olan bu e&erin her cildi Jatanbulda Ya~ı.t, Cihan \.C iiii 
mı ikbal kütüphanelerinde { 150 ) kuruıa aablmııkıadır. im 
::::............ . ................................ -............. _. ·-······················:::: ................. :: •••••••••• r ••••••••• c ................................ c •••• 1 ••••• - ................. . 
::::::::::::::::::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: ... . 

Devlet Demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden·: 

_\nkara ile E~ki~elıir kı>mı ilzcrindc bulun;ın Çııbukabat 

ve Y eııidoğaıı istasyonlarının 1-1 ı ·921) tarih!ıuleıı itibaren yol

cu ve eşya nakli} atına kü~at edilecc~i ilı\n olunur. 

Istanbul ·Nafıa fen mek
tebi mübayaat komisyo
nundan: 

\lektcp talebesine ı 14 ll~ 1 rn t:ıkım elbise kapalı zarf 
usulile munakasaya konuldugııııd:ın ıuliplcrin ~artııamcvi 

görmek için her glin ve ihale j~~n de ikinci t~şrfnin ı R irci 

pazartc;i günü saat~ 13 te mektepte topkınan komisyona 

gclmck·i. 

YAZ 
·••z 

ıltd~rl, ••puı •· •· •· 
centderlle N.klaali.,-• •• 
ııcaıethaneoler" nıahtu. 
tabelilarnuun kola.J· 
Lkla •e bir d.Jdlı.ıı. 

içinde yeıııı "e ıekU 
deli;tirU.-bllil". 

E. Greyer ve Şürekası 

Koman.ıit Şirketi 

Aksaray Millet caddesi No. 2 

Dt>,rlet deınii· volları ''e J_,i-
" 

ı11aı1ları u1nı11111 iclaresiııdcıı: 
21 IO, 929 tarihinde müna\.asa~ı yapılarak lesholunan 7-1 

ton >Ür:jo[ör yağı 2-11-9~9 cumartesi günü ~aat 16 da 

pazarlıkla mubayaa cdilecektır. Tııliplcrin mezkılr gıindc 

teminat akçalarilc birlikte malzeme dairesinde münakasa 

komisyonuna nuiracaatları !uzumu ildn olunur. 

Lnan Tsp f&ldllteıfudca clJplomalı 
DR.. 

Hüseyin Naşit 
Dotum •• 1'.adm haaleillttt 111Gl•M .. unı 

Tur be, fall i!llallahıo<' blna!ı ~o. ı ı 
Herıün ötleden ıJOnra •••l 14-18 

1'ele(on. r '>t. ltll2 

P Ut~ ı L AIR . 

Seyrisef ain 
Merlı:u nccnteti: Cılıta Köprü 

bııındo. BeyoQb l36Z ŞuLo 

acenteıl: Mahmudıye Hanı altında 
fıtanbul 2740 

Antalya -Mersin postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vopuru bu ..,fere mah•uı olmak 
üzere 30 Teıtınen·el Çarıaınba 
12 de Galata rıhtımından horekeıle 
İzmır, Küllük, Bodrum, Rad<n. 
Fethiye, Antal~·a. Alaiyc, Me,.ine 
gidecek ve dönGııe Tıııcı. Ana
mor, Alaıye, Kuıad•sı, Felhıye, 

İzmire uğrıyarak geleccktır. 

Ayvalık sürat postası 
(MERSIN)vapuru 29 T eınncvrel 
Salı 17 de Sirkeci rıhturundan 

hareket!. Gclıbolu. ÇanıHale 
Küçülluyu, Edr.mit, Burhaniye, 
AyYalı~a gidecel.: ,.. dönüıte 
meıltOr itkelelerle birlikte Alun
oluQa uQnyar.lı: geleçel<t;r. 

Gelıbolu ıt;in yalriız yolcu 
alırur, } iik alınmaz. 

Trabzon ikinci ~ostası 
{Ankara) vapuru 31 Teırinevvcl 
Perşembe akjamı G_!aıa rıhtımın• 

dan hareletle Zonguldak. ine 
---~·••ı•1111•••••••ı:::111•••••&:1•••ıll bolu, ~in,ıp, S•maun, Üııyc, 

İstanbul Şehremaneti ilanları FAtSn, Ordu, Gimco, Trabzon, 
Rızeye gidecek ve Of, Trabzon 
Pol3th:ne, Giresun, lJrdtı, F·n~sa, 

Samsun,' Sınop, İncbcluya ugra· 
yarak gelecekı:r. 

Erzak münakasası 
.\ lektcbimizln ekmek, et, sebze ve gayrı ihale crzakı 

bakiyyesi 6 teşrinsmıi 929 çarşamba glinli saat 14 te kapalı 

zar! u>ulile ihaleleri icra kılınacağından talip olarJarın 

yeYmi mczkurda nıllcsse>atı tı:ıccariyc YC züraiye mııbayat 

koıni;yonuna müracaatları. . 

lstun~uı ıünırü~leri ~a~ nıü~ürlülün~en 
Baş nılldürlük dairesindeki kaloriferin tamiratında noksan 

kalan aksamının~ R) ni ~erait dahilinde ikmali nıuırnrrcrdir, 

Talipkrin şartname ,.c kcşifnanıeyi gôrııp teminat cnekilc 

birlikte 2· 11-929 cumartesi gumi saat on dörtte baş müdür

lükteki komisyona ınurncaatlart 

İstanbul ticaret ve sanayi 
odasından: 

Cümlıuriyet bayramına müsadif 29 te~rlnevvel salı gilnil 

odamız kapalı bulunacaktır . 

izimir sürat ~ostası 
{ CÜLCF ... '\1AL) vapuru 

Teırinseni Cunıa 14,30 d3 Calata 
rıhtunınd•n lıueke~l: Cumartesi 
ıabahı lzmire gider.ek ,.e Pazar 

14,30 da İunirden hardeıle 
Pazerteıi ıab•hı gelecektir. 

Vapurda mlikemmel Lır or
le1.tra \'C cez.lıant rnevcuttuı. 

l ••••••••••<o•••••••••••ı•ıı•••••O••••••••••••••::t ........................................... ,. ... 
ı :: ~ 

\fi Yelkenci t 
.~; b 

li VAPURLAR! ı· 
Katac!eniz Lüks ,.e Surat Postası 

. Samsun 
1 

vapı:ru 30 ç b i T eırınevvel arşam a 
ff günü akşamı Sirkeci rıhnmından 

!J hareketle dog-ru ( Zonguldak, 

I
•! lnebolu, SRınsun, Ordu, Gire

sun, Trabzon, Sürmene, ve 

Riz.e ) ye gidecektir. 

1 
Tıfsi!Aı için Sirkecide Yel

kenci hanında ktin acemısına 

1 müracuı Tel. lsıınıbul 1~15 
il::1111ıcr.a-ım:ı-=m-llliil 

ALEMDAR ZAGELER 
VAPURLARI 

Seri ve lüks Kara.deniz postası 

Mili t vapuru 30 
C Te!riııevvcl 

Ç b giııııi akşam 
arşam a saı t ıs de 

Sirkeci rıhtımında:ı ııueketie 
(Zonguldak, lnebolıı, Samsun. 

Ünye, Ordu, Oireson, Tr,ıbzon, 
Rize, Atina ve Hopnj)·a aziınet 
ve a. n ıshclelerle Vakfıkebir. 
Gürele ve Sinup iskelelerine 
uğrıyarak avdet ed(cektir. 

Müracaat mahalli : İ;ianbui 
Meı·menet Hanı altındaki 
yazıhane. Telefon lstantıııl 1 ı5 

Kadıköy icrasından: Ilir 

borçtan dolayı haciz altt~n 
alınan bir adet . .:ingcr (. t<ı; 

l>:l 
makinesi 6 ı 1-921) çarşıtf11 

g~nu ;mat 12 de Kadıkt1-"" 
Bit pazarında sltlln<nit' 

.ır. 

olwıur ._./ 

•• Meı'ul müdür : Refik AIW' 


