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[ 31 teırlne ... el 1929 • kadar muteberdir 

Bu kuponu gazetemize getiren veya gönde
re ılerin üç aatırlik· u~ret itlerinden baıka

ilanlan parasız basılır. 

1ln.ıiara t e ı lur:ı-:tuk p.ıl ya.r ·su ıtmal!:!.r. r--- Dördüncü ıayıfamızı okuyunuz! ---• 

üyük bayramım zı candan ·kutluladı 
' • 

~nbüyük bayra
ınımız nasıl 

geçti? 
c- h . 

it~ uın uriyet bayramı mem· 
etin her tarafında olduğu 

ttbı İstanbulda da coıkun 
~alıüratla talt edilmittir. 

ddelerdeki kalabalık 
~ J::.vvelkı ırfin aabah er· 
tııden geçit reaamlnin icra 

'c!Ueceğl Beyazıt meydanı 
~t -1.a yın geçecefi cadde
'' kesif bir kalabalıkla 

... 

• 

erkan ve memurlan ; 
darülfünun heyeti, yüksek 

mektepler 
mualUmleri, 

müdür ve 
maliye me-

murlan, rüsumat ve tapu 
müdürleri, dahiliye memur· 
lan, matbuat erkanı ve 

dıi!er müaaeaat müme11il
lerl tebrikatta bulunmut-
lardır, , ·~ 

\ 

• 

'-ı..ı ı k ·· .ı..ı.a ••«' • '\tl. uthol lıe1ett Cwnluırlyet M.yıu:u ıünl hlr aç mu• ' 
Cq Bu •açlar ••vclld ıl!o TU:•lm .ı.d1omunda 7apdınıtlır. 

' .-•<Çlu Vefa· Ca.Jata•ar•y •• Beykoa Bettktaı muhteUtlerl uumd.a 7.ı
,ıı~'I'. Her iki ta.raf da •ahaya buı O}'Uıtculumda.n maJınmı olarak cılıu•lf 
t..ıltı ; a beraber uada bir mll.,a::.en.e ı'\ı• cıupıyordıı . Calataıaray Vefam~
'rfL 1\ ,ıı lllUd . d ı. hemen ka-l~ 

8 
daa hath lııunretII , fUat :ınılı:abıl tarafın a emen 

~ tl~tlktaıIJudan lbaret olan muhAcnn.lul falkU. Bu itibar ile maç \iç 

.\l. 
1 

l'e:t bulmuttur. 
t', t ijnde 7•p ılan koı ma 7arıtlarmda Semih 't'C Senu.ıi be7ler birlnclıeldUer. 

~ ~ılıı • 
t~it 11ttu. Saat ona doğru 
~~ resmine lttirak ede • 
"ı~~ llsker, deniz efradı ve 
"ı~)~eııliler Darülfünün 

'· tııına toplanmıya baı· 
f 11.rdır. 

~ l<abul resmi 
il 
~ laatte vilayet kona· 

• le. \ra)j vekili Muhiddin 
'btJ re.fından reımi kabul 
~d llııı ve sıra ile, ıehrl· 
~.: hulunan meb'uılar, 

ı t G kolordu kumanda

lfG: •skcri ümera, Da • 
~\I ~ Ve maarif eminleri, 

tt IJıilfetuılerf, adli:re 

Geçit resmi 
Kabul resminden sonra 

Darülfünun kapısında ya· 
pılan tribüne gidilmiıtir. 
Tribünde kolordu kuman· 
danı erkanı askeriye, bah· 
riye,' meb'uslar ve diğer 
bir çok zevat hazır bulu· 
nuyordu. 
[ Alt ıarah 4üncü sayı/aınudadır ] 

.••Umumi maaş··· • . -f Defterdarlık ikinci teş- ~ 
: rln aylığını vermek için : 

• • 
: hazırlıklarını bitirmiştir. : 
: Cumartesi gününden : 
: itiliaren aylıkların veril- : 
• b • • mesine aşlanacaktır. : 
~ . •• •••••••• ••••••••••• 

Ankarada milli bayram 
Ankara, 20 (Vakıt)

Çümhuriyet bayramı çok 
parlak ve candan samimi 
merasimle tes'it edildi. Bü
tün ıehir donanmııtı,binler· 
ce halk daha sabahtan 
mecliı caddesinde, haki· 
miyeU milliye meydanında 
toplanmağa baılamııtı. Saat 
(13) te Reiılcümhnr Haz. 
retleri halkın ıidcletli al· 
kııları arasında meclis bi
nasını teırif buyurdular . 
Meclis reisile baıvekil ve 
vekiller tarafından karşı· 
landJar. Bundan sonra res
mi kabul bll.fladı. Saat 14 
te Reisicümhur Hazretleri 
refakatlerinde meclis reisi, 
bafvekilimiz, vekiller, katibi 
umumileri, aeryaverleri ve 
bazı meb'uslar olduğu hal
de çıkarak tribünlerine geç. 
tiler. Bu esnada istiklal 
marıı ç_alıyordu. Reisicüm-

hur Hazretlerinin tribününde 
Kazım, ismet, Fevzi paıa
lar da bulunuyorlardı, 

Geçit baıladı ve bir saat 

devam etti. Evvel&; 8 inci 
fırka, sonra ıiddetle alkıı· 
lanlt;ı J;nuhafız tabur.u geçti. 

Efgan başvtklll Şah Veli Han 
Efganistandan gelen ha

berler, memlekette normal 
vaziyetin takarrür ettiğini 
göstermektedir . Aşağıya 
dercettiğlmiz telgraf yeni 
kıral Nadir Hanın kendisi. 
le tamamen hemfikir bir 
kabine teşkil ettiğini gös
teriyo: : 
[Al ı tarafı 3 ıitlcü sa\ ı famptzıı] 

Bahriyeliler sür~kli alkıt

larla karıılandı, jandanna
larunız: da çok büyük lnU· 
zam g<lıterdiler. 

Polisler geçerken Gazi· 
nılz meclis Reisine •güzel" 
kelimesile takdirim izhar 

' buyurdular. Bahriye mu
zikaaı çok alkıılandı. izci
ler sürekli surette alkıılan· 
dılar. İzciler lçersinde en 
iyi beraberlik ve intizam 
gösteren, İstanbul lisesi ge· 
çerken Gazimiz yanında· 
kilere "çok güzel n diyor
lardı. 

İzcileri mektepler takip 
etti. Hukuk mektebi çok 
alkıılandı. Musiki muallim 
mektebimiz gençlik mar • 
tını okuyarak ıürekll al • 
kıılar arasında en iyi ge· 
çen mektep oldu. 

Geçit esnasında Eıkiıe· 
ht~den gelen 12 tayyaremiz 
muteınadiyen tezahürat 
yaptı. 

( Alttarafı 4üncü ıayıfanuıdadır) 

Matbuat Cemiyetinin bayram günü verdiği çay 

Matbuat cemiyeti, gazetelerin Cümhuriyet bayramı münaaebetile kapalı ı d . ·. 
d k al b. d 1 ak · · 0 masın an ıatifa-d e ere , az arını ır ara a top am ıçın evvellti gÜn Türkuvaz ıalonlannda b" . 

t. · · t · ı· Ç d · ti 1 k ır çay zıya. 
eh tertip e mıı ır. ay a, cemıre n aza arını ter iP eden ıehrimiz ıazetecileri, ecnebi matbu-

d
at muhad~lirleri .b':'1unıny·· uıla1r1~ı!. ç_aty t~amile thu.•"i ve meıleki mahiyette olu~ bqka zevat 
avet e ı memııtir. uz e ıyı mu ecavız gaze ecı, nıua maaa toplanarak, tatil ırünlerini bU-. 

birlerine hatıralannı anlatmak, hoı fıkralar zikrederek ellenmek auretile geçirdiler. Maamafih 1 
müka!emelerin mevzuunu yeni gazetecilik teıkil ediyordu. Sut 19 da, gazeteciler birbirlerin~ 
gelecek ıe~ıe bu güne. randevu vererek aynldılar, Resmimiz, ziyafetteki ırazetecllerden bir 
kıamını ıroatermcktedir • 

an 
ha 

Topkapı sara 
yında silah 

müzesi 

açıldı 
İçinde muhtelif devir -

lere ve memleketlere ait 

2000 
Kıymetli si -

lah var 

Bir muddeııenberi, açılmuı 
için hazırlıklar yapılan Silah 

müzcıl, dün aabah T opkapı 

aarayı müzesinin Kubbe altı 

kısmı yanındaki binada açıl • 
mııtır, 

Bu mUzede 2,000 den fazla 
slllh mevcuttur. Muhtelif de . 

virlere, memlelı:e~ere alt bulu -

Stldh müzesinden bir ~ôşe 
nın ı!lahlar aruında hançerler, 

gürzler, mızraklar, kılıçlar, tüfek 
ve tabancalar bulunmaktadır. 

Bunlardan mühim bir kısmı, 
altın ve gQmüı kakmalı, süslüdür, 

Ecnebi devletler kıralları ıara • 
rafından Osmanlı padıplılarına 

hediye olaralc gönderilen murasŞ& 

kılıçlar, göze çarpacak bir tarzda 

~$-Yeni -_, 
Dünyanın en mükemmel 

Bir makinesile 
Basılacak! 

Bekleyin 

Yazılar: 
Gayet cazip, 

Resimler: güzel ve renkli 

Havadisler: doğru,meraklı! 
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2 Sa fa_. YAKIT " 

Yeni vapur 1~~~v~A~K~T::-":-ıNı:-:-Ş-E-H-==-İ~~v~E~M~E~M=L~E=:--K~E-T~H-A~a~. E~~~L~E~~~i ~ .... ı6üzel san' ati 
Yalova ile lstanbulll'-_A_d_lly_e_d_e___,) Bele~iye meclisi 1 Memleket haberler! 1 Spataris Et. . .... 1 -K.-Caç-Cak-Ha-be-rl_•r_f Birlikte bugu;-bir 

ar~!~s~:~ ın:~!~r!:r filim daVaSI Dün de bir içtima ~e~~r~~. h~~!!!~~ın istifa etmek niyetinde ~~,~~:U:~ed?.~1ii1r.!~1 ıü~~e~~~~c;iy~!ı 
dullah Bey dün Yalovaya akdetti bazı köylerinde zuhur et- değil gibi görünüyor! vu."ı lcat'ıyetle talr.arrnr etmiş- bu kış mevsimine mah 
gitmiştir. Maznunlar beraet etti• tJmumi belediye meclisi ıııiş olan koyunlardaki da- Muhtelit Mübadele ko· tir. aylık miisamerelerine bu 

Sadullah Bey havaların ler, fakat filmin müsa- dün öğleden sonra toplan· lak hastalığı memurini bay- misyonu Yunan heyeti mu· Bunun için evvel emirde lr.u· başlıyacaktır. Bu sen 
müsait gitmesi dolayısile deresine karar verildi' mıştır. tariye t~rafındaıı yapılan rahhasasına müşavir tayin lenin esaslı ıuretı~ tamlrl kıp ilk müsameresi bugün 
devam eden imarata neza· lstanbula getirilen bir Dünkü içtimada evvela, tedabiri fenniye neticesi edilmiş olan Türk tabiiye - ctmelr.tedtr. Tamirat bu halta beşten itibaren Gülh 
ret edecektir. filimdeki köpeğe "TürkH Anadoluhisarında Göksu taınan.ıen indifa etmiş, hali tindeki Rum, el' an istifa mUteahhıde ihale edılecektir. parkı methalindeki Bi 

Seyriscfain idaresi Yala- adı takıldığından dolayı deresi üzerinde yapılmakta hazırda vilayet dahilin- etmemiştir. Türk tebaa- Yakıt lc.üreıl kuleye anc:U binasında yapılacaktır. 
Va ile lstanbul arasındaki 1 T ki hk d olan Cenga· ver ko""pru··su··nu··n de bir güna emrazı sariyei sından bulunan bu adamın tamirat bittikten sonra konula· S. B. Edebiyat şubesi r açı an ür üğü ta ir &-
mesafeyi kısaltmak için · d- bitirilmesi için Emanet ta- hayvaniye olmadığı bildiri!- ecnebiler nezdinde çalışma· cakbr. • Hüseyin Rahmi Bey e ka vasıoın rüyetine un üçün· 
yeniden vapur almağa • cü ceza mahcmesinde de- rafından istimlaki istenilen miştir. sınıo tabiiyet kanunu mu - Küre. kulenin ıepeılne rek· adam, yeni adam me 
rar vermiştir. vam olunmuştur. bir kayıkhane meselesi gö- Afyonda ziraat cibince kabil olmadığına zedilecek olın dir~n tepeıln· üzerinde bir konferans 

Bu hat için alınacak va- .Müddei umumi Abdür· rüşülmüş, meclis Emanetin Bu sene eylül içinde ya- dair lstanbul vil.lyeti tara - de duracak, tam zevalde bu recek, müteakıben Ede 
purlann idarenin şimdiki rahman 8., maznunların bu talebini kabul etmiştir. ğan yağmurların miktarı fından komisyona yazılan tepeden direQln dtbtne diltc· yat şubesi azasından 
vapurlarından fazla ıü;'a~ filmi, muhteviyatını bilerek Bundan sonra Saraçane- (175) milimetreye baliğ ol- tezkereye henüz cevap ve- celr.tlr. zevat yeni şiirlerini oku 
malik bulunması ve a~ getirttikleri sabit olmadı· başında Horhor yokuşunun muştur. Teşrinevvelin on rilmemiştir. Kürenin dıııüıiinll ııörerek caklardır. 
yolcu almuı şarttk•;:fl .u fıoı, esasen sinemada gÖs· başlangıcındaki sebil ile altıncı gönüne kadar ya- Komisyondaki heyeti mu- herkesin saatini ayar edebllmesi Musiki şubesinden E~ 
şerait dahilindeki tc 1 enn tcrilmediğini kaydetmiş, buna bitişik olan bazı bi· ğan miktar da (28) mili- rahhasamız dahi Mübadele için zevalden bir ıaniye eve! Besim Bey, maruf musı 
tetkiki neticesinde vapur beract istemiştir. naların istimlaki hakkında metredir. Köylü bu müsait komisyonu riyaseti nezdinde bir canavar düdüğü ç.ıılınacal.tır. şinas Hayden hakkıoda 
bulunamazsa idare en son Maznun vekilleri, aynı Emanet tarafından yaı;ılan vaziyetten istifade sderek ayrıca teşebbüsatta bulur.· l!J Dahıliyc vekilı Şııhu saca izahat verdikten so 
:sistem iki vapuru ıür'atle esasta müdafaa yapmı•lar, bir teklif müzakere edilmiş zeriyat yapmış ve atılan masına ra~men Spataris Kıya Bey Ankarayı giden polis Madam Hege, Muhittin 

t ktlr ' b h ki d h 1 J J d'd Efendi bugüne kadar eene· · d ı -'•- bir dık ve Ali Sezai Bey yap ıraca • eauen filimdeki höpeğin ve u ususta · i are en· to um ar tar a arı şim ı en ve ıan arma ır ıercıwe çıy 
Yeni vapurlarla Yalova .adakat, cesaret, kuvvet cümeni mazbatası okun· yeşertmiştir. Ônümütdeki biler nezdindeki vazifesine zlyafotı vermtııır. Haydenin bazı beste! 

ile lstanbul arasındaki üç 'kl"ıt.' ·ı mu•tur. sene içı"n herkes u"mitvardır. devam etmektedir. r;t Son val.ayi dolayılile Ef. çalacaklardır. b k ve çevı ı.ı temsı ettiğini, , ~ 
patlik me~afe bir uçu alkışlanacak bir kahraman· Emanet, bu sebilin tram· Eylül zarfında yağmur dü- Kadın hır· ug· ı· • ganlstana avdet eden Elgaolı Müteakıben Birliğin 
eaate indirilecektir. lık rolü ifa ettiğini, istih· yay caddesine doğru geniş şen günleri ve teressübat ubıılcr tekrar şehrimize gel· yatro şubesi azası Meri 

d b. k h ı· d d "kt · d d" Türk K d b' )"ği "d mt 1 dl B 1 ·-LtJ( in gen piyesinin birinci 

Al il 
faf kasdile bu ismin veril· ır çı ıntı a ın e uzan ı· mı, arını atiye erce ıyo· a ın ır ı ı ere ter r. un ar ...,. er e 

Pu U a ğ b 1 h d 6 l ··ıd 1 ·ı· t komisyo d" •v\ d d ed LI eli "" nı ta ikinci perpelerini telhis mediği anlaşıldı""ını ilave mı, u suret e cm ca - ruz. ey u c mı ıme re, nu un og e en enm ece~ er r. ı:.ıga ı n· 
"' 

11 
d d h d 7 ı··ıd ( 2) 8 ı··ıd ı k b 1 da zı u· d· fdıx· ı • 1 uçuncü perdesini tenı etmişlerdir. enin arlaştığını, em e ey u e 1, ey u e sonra top anara ir iğe va ye o uze .,.ın toy e· 

f al · F h d \ (28 6) 17 ) Jd (O 2) 19 "t b 1 mcktedirler. edeceklerdir. Şeker fabrikası a iye• Kudretullah, Hu-ıey'ın ve ati cihetin en ge en • ey ü e , aı azı iş eri görmüştür. 
ıd 1 ld 1 r=ı Şchr M hı Be G. S. B. azasının bu 

h d . Zarif B. ler, ı'cabını du"•u··n- tramvayların Horhordan eylü e (23,4) 22 ey Ü e çtimaa kadın avukatlar da &!I enılnl u ttin Y 
ti·ne ni . ayet ver 1 • 25 L. d 1 • .J.x.. müsamerede bulunmak Ü müşler, maznun Avula, gelen otomobil, araba ve (0,2) 24 eylülde (0,2) iştirak etmiştir. Dünkü top- oeyanıhn • para om"""'' lçlo rl 
TrL.·adaki Alpullu ıeker . . - d' . . . . l"ld (O 2) '>6 l"ld muAZUm tılere "'r'•ilemed;~inl. re Birliğe gelmeleri Bi .. , h Matco ve Hüseyin kendi· saıreyı goreme ığı ıçın mu- ey u e • # ey u e lanmada kadınlann polis· 5 ' ~ "' • 

fabrikası faaliyetine ni ayet "f k 1 k (9 8) 27 1 ld (34 2) 28 1.ıanbulun lmarı için 500 mil· müdürlüğünün gazeteını leri yapmadıklan gibi muh· essı aza arın vu uu ihti- • ey ü c , ' fiğine ait müzakerelerde d 
vermi•tir. Fabrika bu sene ı· · ·ı · ·· k b d (26 3) 30 d (34 6) m· yon liraya ihtiyar bulundu~unu, tezkerede rica olunmakta • · 1 · teviyatına vulrnfları da an- ma mı ı erı surere u se- e , a , ı- b l 1 • D , __ _ 

31000 ton pancar •Ş emıı, tışıtamadığından beraetıeri- bil ile yanında ve arkasında limetredir. u unu mu·, kadınlann po· y$ınız yapılma" ıı.ım gelen Millet mekteple 
480 vagon yani 

4800 
ton b 1 ba b" 1 Ş k h l l lislığe kabul olunduğu tak· bazı •·!er irin teıkika:ta bulu· 

ı · · B ne ve filmin müsaderesine u unan zı ına arın ı · ırsız ar. " • 1· ·-·-,--- l şeker istihsa ctmıştır. u · t" l"k"l kt ı dirde bunların tabancasız nuldu"unu ıöylemi• ve zıftlcne- Ort1l lezt1111iral 
sene zarfında 188800 litre müttefikan karar verildiğini ıs ım a 1 e yı ırı masını lzmirde yeni bir hırsız * • 

k 1 bildirdiler. istemektedir. Encümen yap· olarak ve ahlak zabıtası cek yollar hakkında tzahıı ver· açılncak 
ispirto da çı an mııtır.f 1 "" k"kat t' . d kumpanyası yakalanmıştır. ,· •lerı"nde k il 1 f'k . mi.tir. ilk tedn'sat müfettişi 

Gelecek ıene için az a tı6 ı tet ı ne ıcesın c • ·u anı ması ı rı .., 
Şimendifer kongresi yalnız sebil ile yanındaki Bunlar gayet fık giyinmekte ileri sürülmüştür. Bundan 8 Asayiş ınesel••lnde daha dün öğleden sonra Mıı 

zcr'iyat yapılacağı cihetle zarif gelirler, aüderi eldi - .ı.ı ı ı ıl müdürü Ali Haydar Be 
Şeker de gelecek sene o tütüncü dükkanının istim la- ., başka vi 'ayet tarafından müteya.ımz o.ma an için v l· 

Avdet eden murahha1.1mız ne k f k venler giymektedirler. b yet dahilindeki kazalarla ltöyler riyaseti altında toplana 
nisbette fazla olacaktır. diror? ini mu\'a 1 görmüş, mec- Bunlardan lstanbullu Ni- irliğe gönderilen bir tez- Millet mekteplerine ait 

B ada !is de bu suretle karar ·ı A M 1 t kere de okunmuştur. Bun- arasmdakı teldonların lşlemeol 1 ki t afı d ö ors Beynelmilel şimendiferler vermiştir. yazı 1 e arp e ıme için i.ıenllen ıaıı.ı~at bu ııonler· zır 1 ar e r n a g 
Esh ka b. b .. p b da da, yeni bel~diye kanu- mu'"şlerdı"r ou··n ı"lk m am ve m ıyo or- kongresine iştirak eden mu- geçen gun ınar aşın de verilecektir. · 

sası komiser vekili Hasan rahhsımız Nüzhet Bey dün Defterdar teftişte iki saf köylü ile yol üstünde nunda kadınların belediye l!l Tütün inhisar ıdarest tim· müdurlerine göndrilen 
B ık . •· Aı ka ı J 1 ( intihabatında rey vermeleri tezkerede Mı'llet mekte-' ey cvve ı aKşam 1 

• Berlinden avdet etmiştir. Defterdar Şefik Bey dün a ıpap o muş ar ve on ara diye kadar mallarını sigorta el· !" 

raya gitmiştir. Nüzhet Bey kongrenin Maliye tahsil şubclerindrn ikram ettikleri r.srarlı cıga· kabul edildiği bildirilerek tlrmeml~tir. Bu ytizden inhı.ar rine girmek üzere mürJ 
Hasan Bey Maliye ve· mukarreratı hakkında bir bir kısmını teftiş etmiştir. ralarla bayıltarak 400 lira· birlik azası tebrik olun- idaresinde ıigorta parası olarak at edenlerin miktarı sofi' 

kiletinin daveti üzerine J fi J J )a d maktadır. mu•tur. Mektepler Y' muharririmize atideki beya- ran se . ri arını ça mış r .ır. €00 lıra birlktınntşllr. y 

gitmiştir. natta bulunmuştur: d h • Sonradan yakalanan hay- Birlik hu münasebetle idarenin Ziraat Bıtııltutle akşam büyük merasiıP 
Hasan Bey maliye vekili Geçenler e şe rımize ge- d 1 1· 1 d karcı 1 • k d 1 kk"" 1 açılacaktır. 

Şlikrü Beye lngiliz lirasının Kongrede bizi ali.kadar len lran sefiri Frugi Han ut ar po 15 er~. e . :v a afla. ar ııra tese ur te • btrlıkte ayrı bir sigorta ıtrlr.eti 
son tcrefluu hakkında i!a• eden birçok meseleler ko- An karaya gitmiştir. gdmişler ve ıyazı agır gra arı göndernıiye karar teş'kil ede<:cğl eöylenmelr.tedtr. ı O para ıezyldt zlfl1fl 
hat verecek, borsa mesaili nuşuldu ve mühim kararlar surette yaralanarak derdest vermi~tir. [3 Ticaret odaıının resmi mOıtür. 

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

hal-.kında yenı· emı"rler verı"ldı·. Bu cu"'mleden ola- fMuhteı.t n,ahkemeıerJ edilebilmiştir. ................................................ daire olup olmadı"" yeniden 
1 - · '- k b Tu·· rk _ Yunan Tütün mahıulü senelere nisbetlc verdif:"ı bah I a• Tesrlnoanld~n 111bareıı 

a ac.:u<tır. ra 15 mayıstan iti aren berekett~n cesaret alarak mevzuu oo mağa baılamıştır. kilovat bqına 17,5 kurut 
Takdiri kıymet K. lslanbul ile Berlin arasında Türk - Yunan muhtelit Balıkesir, Sındırğı ve Bu mesele hakkında malıyc caktır. Anc:U yeni ıa 

k d d d ki h k hk G · ·· t ı zeriyatına pek ziyade ehem· Muhtelit mübadele -o- oğru an oğruya yata ı a ·em ma emesi reisliği- önendc tütiınun sa ış a- vekif.,llnin mOtıleuı alınm1fhr. kat"tleımesl lçln velı.aletlıı 
b hh 1 · b 1 d ·ı k d" mi yet vermekte ve önümüz-mısyonu aş mura asımız vagon ar servısine aş ana- ne tayin edilen Danimarkalı rına devam e ı me te ır. Mılı}e vekalet! Ticaret oda. llzım gelıyor. Tetkıbbn 

1 B ·· k A · d k M 'd · · ·1 deki sene hasılatının köylü· •1 ~.1 _L Tevfik Karni ey on gun ca tır. ynı zaman a e s- . Bög dün makamına ge- Tütün inhisar ı aresı ı e sının reaml daire olmadıtına ce.ı vel.aıete arzeıneceı<. 
daha Ankarada kalacaktır. presler şimdikine nisbeten lerek me{gul olmuştur. M. tüc~rlar Balıkesir tütün- müzün yüzünii tcmamen !<arar vermlfllr. Tic:Met odasına let ya yeniden te~I 
Diğer taraftan ahiren teşek- daha erken muvasalet ede- Bög hükıimetimizden senevi !erir.den fa:zla miktarda güldüreceği ümit olunmak- verilecek ı.ıtdalara pul Y"Pıth· decek, yıhut karan ıa.dık 
kül eden takdiri kıymet bilecektir. 23 bin lira tahsisat alacak- mübayııatta bulunmaktadır. tadır. nlmıyacal.tir. Ticartt odu ıae l~cektır;;::.;.· ______ _ 
komisyonları teşrinsaninin Diğer taraftan 15 şubat· tır. Kendisi yakında Mısıra inhisar idaresi şimdiye Elindc·tohuınu bulunan- reı1ml devalre yazdıgı ıezlı.ere-
10 un.lan itibaren faaliyete tan itibaren Toros hattı gidecek, oradaki işlerini kadar Sıııdırğı ve Balıke· lar tkmekte devam ediyorlar lere pul yaptflıracaktır. 
geçeceklerdir. . . I servisine dahi başlanacaktır. bitirdikten sonra dönec~k- sirden kilosu 90 kuruştan ise de tohumu olmıyanlar l!J Konservatuvar heyeti ta· 

Komisyonlardadn bdm"" z: Bu suretle Irak - Kahire tir. 135 kuruşa kadar tütün şu pek müsait zamanları rafından Anıdoluda toplanan 
mir ve havalisin e, . ııserı . . . d 1 . ld . 

\• • d servısı temın e i miş o1a· Haber aldıl!"ımıza göre, ınübayaa etmiştır. arcnın kaçırmamak endişesile to- hılk ,•arkılırı Londrada bir ...... ise lstanbul ve hava ısın e ,.. 
b 1 kt caktır. Tük - Yunan mahkemesine Gönenden mübayaa ettiki hum tedarı"k 1·ç1·n şuraya molon fabrikası tarafından plllr.-faaliyette J unaca ır. 

Bundan mada grup ha- bugür.e kadar 11 bin kadar tütünlerin fiatı da kilosu buraya baş vurmaktadırler. iare doldurulmuıtur. 
.. n'aıkiirane )'apılmıştır. linde seyahat edenlere yüz- dava ikame e~ilnıi , bun· 70 kuruştan 115 kuruşa Ziraat Bankasının bu Bu pl!ldarın provaları e.vellr.ı 

Silahlar. üpkı bir garp m!I· de yirmi nisbetinde tenzi· laı dan ar.cak 700 kadarı kadardır. ""'n tıyyare_vle .-hrlmlze nel· 
1 sene için dl" köylüye to· ;;u r " 

zestnde olduğu gibi muntazm at yapmağı kongreye işti- intaç olunmuştur. Yozı;;ııtta Hililiahrner ml,tir. Pl&lı.lar burada telı.ılr 
1 _L k d b ı i /ı humluk tevzi edece:<.: 

•eli!dt yerleşllrllmlı bu unm111< ra e en i ümum şirket· ngiliz ve fabıtm Kurak geçen senelerde ıs• edilecektir. 
1 k b 1 ._,, nıalümdur. Fakat Ziraat adır er 3 u etmişlerdir. mahkemelerinde Hilaliahmt-r cemiyetinin Yeni Anadolu •arkıları bir K - - - - - - Bankası yardımını vaktile • Mısır hükümdarlarından ay- Bakkal kooperatı"flen· Türk - lııgi!iz mahkr.siı•de muhta~· köylere yaptığı ay eonra piyasaya çıhnlacaktır. 

f t 1 ı k ı·ı yaparsa bu müsait fırsatlar ıbayın zırhlı, bütim te erua 1 e B kkll k son yapı an miirafaalar ne· büyük yardımları öy u e- r:ı Müleııııi umumi lbrahlm 
1 a ar ooperatifi bu k · · kaçırılmamış olacak ve L:1 hır tarafa yerleıilmiştir. v - b d f I ticesinde Jan Karujya tara- rimiz bu sene ödeme · ıçın T ıli bey. Otyarıbdtirden An-

E 1 Alı ay aşın a aa iycte geçmek f d L k" . . k köylünün yuzu gülmüş 
!ahlar arasında mevi ere, · • h I k ın an ·ıü umetımiz aley- her köylü eemıyete arşı b I karaya hareket etmek üzeredir. O içın azır anma tadır. Şim- u unacaktır. 
bn•lle ali olanlar vardır ~- k d k lıine açılan bir emlak da- yeni mahsuldan taahhüdat- r:'IE.manetln bahkaocden rllstım 

1 diye a ar ooperatife 4000 dd E k 1 ı· Konyada futbol L:I manlı podiı•lıhrında bazı arına vasını re ctmiştr. Gene ta bulunmuştu. yi a p ı alması hükümeı'e kanunsuz go-- ı 
bakkal aza kaydolunmuştur. 1 Geç - ·· ·· ) ' 

alt silahlar du müzdc toplan· 'f b il ayni mahkeme, zmirdeki köylülerimiz büyük bir en cuma gunu oğ e- ru··Jm"• ve alakadaranı ı"btı·xı 
Kooperatı i ıassa hayat b d 1 ld y d ~, ' 5 

mıııır. azı emlakini hükümetimiz- memnuniyetle teberrularını en evve man ur u • keyliı·et edılmişlir. 
d pahalılığı ve yüksek ser - d · · L . G k · K S k .. "ki • A98rı atıka müzeleri mü Ü· d I en gerı ısteyen üı rey Hilaliahmer mer ezme onya por uçu erı ara- [!) iş Bankası İçin mütalıas· 

rü Hnlil. Topkapı sarayı mll· maye ile müca c e etmiye ve Yani Saritupulos ismin- teslim etmektedirler. sında Erkek lisesi karşısın- su olarak getirilen möıyö lzley 

d T h B 1 1 karar vermiştir. Bundan de iki lngı" 1 iz davasını, delı"I B h ( d daki Jandarma mekteb· 4 usi mG ürü c sin . ere • u ayır ı yar ımın mu- ı sa- beytnabncla Banlcası hlitüıı başka kooperatif aboneleri- k ı ,,. d d 1 d ı d fd k k ı b Almanyada bu mlizenln lan· d no san ıı.ın dn o ayı red- vaffakiyyete isali hususun a ıasın a, o u ça a a alık CM<inde muvaffal;: olmuı ve 
d d 1 ( ne maileri kcn i vesaiti detmişlerdir. K Ik h' · · h b" seyı"reı· k" ti · ·· - d ı:mt için av et e ı ~n pro 'ör d k ızı oca na ıyesının mu - ır u esı onun e il..tıaa<lıyahnda ehcnımlyetlı bir 

ile göndermeyi üşünme • it l hk · d d N B b' f b 1 Ş ~ laynin mOşterek me..,llert a yan ma emesın e terem mü ürü uman e- ır ut o maçı yapılmış rol ıılmıı bir mQesscsedır, de-
neJ,cesinde, muhtelif lrnıımları tedir. ikinci leşinin altıncı günün- yin kıymetli yardımları neticede, idman Yurdu mııtir. 
bulunan Topkapı müu;I, yrnl 3,5 kuruş düştü! den itibaren aleni mürafa- sepketmektedir. küçükleri (2) ye karşı (7) l!l Üç ayda lblr lçUma ccien· 
bir hu.u.iyei ke:ı:anmıı. ıil~h lngiliz lirası dün 1033,5 al.:ra başlanacaktır. O gün Eskişehirde zer"iyat golle Konya Spor küçük • elektrik tarife komisyonu tatbl· 
müuıin'.n mevcut lıtım1ara il1ı- kuruşta açılmış, 1034,5 ku· i.üiji Derapi isminde bir Havalar müsait ve çiftçi- lerine galip gelmi~lerdir. katını btıirmltllr. Ştrlı.etın çılı.ar· 
ı·cılle haiz olt!uğu kıymet. ruşa kadar yükselerek 1030 İtalyanın hükmiictmiz aley- ye elverişli gittiği için köy" Mühim bir sayı farkile dıııı heaaplıu-a Nafıa komberlerı 
Lir hı daha arım11tır. H•em lcuruşta kapaııııuştır. hine ve Aptülhamit miras- lerdc zeriyat devam et- Konya Spor· küçüklerini itiraz etnıifleıdir. Aııcak kömür 
daırul de aç.lınca. Toplı.apı Dün milli bankalarla bayi çılarının l~alyıın hükümeti mektedir. Yedi sekiz sene- yenen yurt küçüklerini teb- fıab hakkında tırkeun gütterdı-
serayı mOzca, d~nyaom mll· tütün tüccarları lngiliz lirası aleyhine açtığı davaların <lir kuraklık yüzünden ziya- rik eder, Konya Spor kü. ili delıller ve 'bu hususla imU-
ıead..'ıı l:mmları bLluna en sattıkları içiıı fi•t nisbeten aleni nıüraf~rı yapıla- desile mutazarrır olan köy- çüklerine de daha çok ça· yaz mukavelen3meoindekı mıd-
!!f'"i, müzdertndcn biri olacaktır. düşmüştür. c.:aktır. lü, bu senenin areçcn lışmalarını hatırlatırız. de yllıOndcn clcklrık liatınıa 
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kabinesini Klemantel il edecek lZ 
·~~~,.,...,,.,,,..,.. .......... .ı· 

~ fl tiSiU> ı .. 
bayramdan 

Müşkülatla karşılaşınca 'Ecnebi gazetelerıl l 5on Haberler " "1 Jm&1}NI 
Fransız buhranı Maarı· f vekı· ıı· Cuma gu nu - _.!<af 

· .. tibalar ••• 

M. Daladier başvekillikten vazgeçtiğini 
reisicümhura bildirdi 

1 

Milliyetperver "jurnal. dan: . Küstahlıkla mücadele! 
Bugün yeni kabineyi teı· Ümmüig"i kaldıracak G . H . veremle mücadele ce-

kil vazifesini d~hte ede- azı z. nın miyeti var, fregi ile, 

Gazi: 

Kalabalık sokakta heyc
~~n1dan bir rüzgar esiyor. 

u,dan alay geçiyor. Se
b~ n.li göz erile geçenlerı 
k':' .. birer görıneğe uğraşan 
buçuk bir çocuk, birden 
k •re yanındaki annesinın 
olunu çekti. Çehresi kır-

llı1ızı, gözleri dolu dolu 
0 du. 

- Anne bak kim geçi· 
ror? dedi. Bütün bir ka· 
bbalığın heyecanı sarrlcı 
~ Yannki Türk g!'ncinin 

Rozlerinde toplanmıştı ... 
Caddede, etrafı çiçekler 

~~- kurdelelerle süslü hır 
h ltst geçiyordu. Ve bu 
cykel Gazinindi ... 

~ 
.Asker: 

r Süngüler, yüksek binala· 
ııı arasındaki havayı çizı· 

Yor Zat t"'f ki · ·· t· · ~n u e erın us-
Unde ilerleyen bu keskin 
llıanzaraya göneş de biraz 
hşe.a katıyor. 

Gözlerimi o keskin hü
tuııı aletlerine değil onu 
oııı d •I zun a taşıyan yağız 

•nlı ve mat renkli Türk 
lskerine diktim. 

k· O okadar keskin bakışlı 
k1 'ı süngü, yanında hiç 
a 1Yor. 

Onlar geçiyorlar ... Hatta 
:e,tiler, gittiler; ben içimde 
h eskin bakışların eşsiz 
eyecanını taşıyorum. 

<> 
.lföylii: 

Otomobiller, asker, halk, 
~ektepliler geçiyor... Yaya 
aldırımları kadınlar ve 

'•keklerle dolu. 
Bir kenarda üç tane 

ayakkabı boyacısı gördüm. 
Birisi maluldür; askerler 

~eı;tikçe, ihtimal, yaralan
! ı~ı harp cephesini hatır· 
•Yor k" f k . k l . . ~ ı u acı ıs em esının 
"le · y•nde dalgındır ... 
b anında bir tane daha 
~ 0Yacı var. Bu, gençtir ve 
• 
01'lı.ışrnasına kulak verir-•• . lıytıız köylü olduğunu an· 
Orsunuz. 

tı' Müşterisi yoktu; birden 
•te . 

iltka Yerınden fırladı. Ve 
daşına: 

" ..._ Sen şu kutuya · bakı· 
b:t, dedi, sabahtan beri 
~İJ: on kuruş kazandım; 
Viııı•t bir bayrak alıvere· 

l<oyt·· ·· h · b 'lıı:ı u, cum urıyet ay· 

Paris, 28 (A.A) - Meb'usan meclisi sol cenah Cüm· 
huriyetperverler grupu sosyalistlerin dahil olacağı bir 
hükumete karşı mücadele etmiye karar vermiş ve mer· 
kezin diğer gruplarına da ayni suretle hareket etmiye 
davet eylemiştir. 

Demokrat sosyal aksiyonu grupu, ittifak ile bir ka
rar rnrdi kabul etmiştir. Bunda grup, · M. Puvankere 
tarafından başlanılmış olan sulhun ve memleketin salah 
ve itilasının temini için yapılmış olan icraata devam 
edecek bir kabineden başka hiç bir kabineye müza
heret etmemiye karar vermiştir. 

Paris, 29 (A.A) - Sosyalist milli meclisi bir çok 
hatiplerin bilhassa radikallerle birlikte çalışmağa mu
vafakat eden M. Boncour ile muarız bulunan M. Leon 
Blumun söyledikleri nutukları dinledikten sonra 1451 
reye karşı 1590 rl'y ile hükümete iştirak edilmesine 
karar vermiştir. 

Bu netice üzerine M. Daladier kabineyi teşkil için 
mesaisine devam edip etmemesi lüzumu hakkında dost· 
larile istişare etmiştir. Meclisteki sol cenah cümhuriyet· 
çileri grupunun sosyalistlerin dahil bulunacağı bir hülı:u· 
meti kabul etmemeğe karar vermiş olduklarını ve (Ak
siyo demokratik sosyal) grupunun ancak M. Poincarenin 
başlamış olduğu siyasete devam edecek bir kabineye 
müzaheret edileceğini mübeyyin bir takriri müttefikan 
kabul etmiş olduğunu bu münasebetle hatırlatmak icap 
eder. Son saatte alınan malumata nazaran M. Daladier, 
yeni kabineyi teşkilden vazgeçmiştir. 

Pariş, 29 (A.A) - M. Daladier, reisicümhur M. Du
merg ile görüştükten sonra, yarın saat 10 da Elizeye 
geleceğini gazetecilere söylemiştir. M. Daladier, M. 
Briyiın ile uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Meclis koridorlarında ortaya çıkan bazı şayialar hila
fına çılarak M. Briyan cüınhuriyetperverler birliğine 
mensup bir hükumet teşkili için müzakerelerine devam 
ettiği takdirde kendisine yardım edeceğini M. Daladeye 
temin etmiştir. 

Paris, 30 (A.A.) - M: Daladier, saat dokuzu yirmi 
geçe M. Doumerguei ziyaret ederek kabineyi teşkilden 
feragat ettiğini bildirmiştir. 

Paris, 30 (A.A.) - M. Doumerg. M. Briyanı da-
vet etmiştir. , 

Paris, 30 (A.A.) - M. Briyan M. Doumerguc ile üç 
çeyrek saat görüşmüştür. Elizeden çıkarken sorulan su

allere. "Hiç bir şrye memur değilim, M. Douınergue ile 
siyasi vaziyet hakkında umumi mahiyette görüştüm,, su
retinde cevap vermiştir. 

Paris, 30 (A.A) - M. Clcmentel, vaki olan davet 
üzerine sat 11,45 geçe Elizeye gelmiştir. 

Paris, 30 (A.A) - M. Clementel, bey.matında, cüm
huriyetperverler itilafı esasına müstenit bir kabine teşkil 
etmeğe çalışac~~mı söylemiştir. 

lngilizlerin balonu 
Londra, 30 (A.A) - R-101 işaretli kabili sevk balonu 

hava düzelir düzelmez tecrübe uçuşlarına devam edeceği 
resmen bildirmiştir. Hava işleri nazareti tl'şrinsanide ya· 
pılacak uçuş tecrübesine iştirak arzusunda bulunacak olan 
parlamento azası için 7 5 mevki tahsis ettiğini haber ver· 

miştir. 
Hala kullanıyorlarmış 

Kudus, 28 ( A.A) - Eski Osmanlı ceza kanununun 
Filistindeki usul ve şeraiti hazıra dahilinde tatbikinin 
mümkün ve muvafık olamıyacağmı anlıyan kükilmet, 
bunun yerine başka bir kanun ikame etmek tasavvurun
dadır. Bu kanuna ait layiha müstemlekat ve dominyonlar 
nezaretince tetkik edilm~ktedir. Filistindeki son hadise
ler hakkında tahkikat icrasına memur olan komisyon 
içtimalarına matbuat mümessillerini kabule karar vermiş
tir. Komisyon evvelce celselerini hafi olarak akdetmeğe 

karar vermiş idi. 
·~~da bayrak alm1ğa, bir 
~İt\j ete koşan zahit gibi 

Y'--Melımet Nureifin 
f eni ltıon ~o~inesi 

Unan gemisi 
~ ı.ı-<ltadenizde hücuma 
~~<lığı doğru değil... 

llıi un akşamki refikleri· 
•~den b" .. O . . . . 
•t h' ırısı rıpıt ısmm· 
~. ır Yunan gemi sinin 
~;ı;adenizde bir tayyaresi 
lııisj olan bir korsan ge· 
t,., tarafından tecavüze 
~z kaldığını yazmıştır. 
~~~1 bizim yaptığımız 
q~d 1 atta Karadeniz huğa· 
ıliııı an şimdiye kadar bu 
ıı. tide hiç bir Yunan ge· 
~lt~ rıııı geçmediği ta1'~k· 
ı etın· · ~lt ışır. Bundan maada 

·aı~~rnda bir Yunan ge
ııı de olmadığı anla· 1 

•str, Oropidis isminde j 

(Üsıarafı 1 inci sayfamızda] 
Kabil, 29 (A.A) - Ye· 

ni Efgan kabinesi şu su· 
retle teşekkül etmiştir: 

Başvekil şah Veli Han, 
harbiye nazırı Şah Mahm~t 
han, hariciye nazırı Faız 
Mahmut Han. 

Bütün memlekette vazi
yet hemen kenıen tabii 

hale gelmiştir. 
nıı:ınım•ımım , .ıııımnıııımrı~ııııııuııııı:ıı 
14000 tonluk dünyada bir 
gemi vardır. Bu da İngiliz 
bandırasını taşımaktadır ve 

şimdiye kadar Türkiyeye 
hiç uğramamıştır. 

O ripit isminde bir Yu
nan gemisi muvcut olmadı

ğına göre böy"e bir gemi: 
nin tecavüze ,uaruz kaldığı 

da mevzuu bahoolamaz. 

( s.,o11-) 

Elhamra : Parlsli şarkıcı 

Melek :Babaların günahı 

Opera : Aşk zambağı 

Majik ı Parls bakirtsl 

Ekler : ilahi kadın 

Aari :Düztaban anaforcu 

Etuval :Kalbim bir caz-

banl/ır 

Şık :Mahkümlargtml•i 

Alkıı.zar :Düztaban yam-

yam/ar arasında 

Lükaemhurg : Yavrucuk 

(l.ıonbul) 

Milli : Volgamah/efimlan 

Alemdar : Gelin duvağı 

Kemal Bey : Kınk kalpltr 

(Kadokl!y) 

Süreyya Pt- : Ankara posttlJl 
{ 

n 

cek olan M. "Daladye. oltJn Millet mekiepleri mücadele grupları var. 
bir neticeye varabilmek muallbnlerine nutukları Bunların lüzumlu şeyler 

B d d 
old ığu aşikar. Ben bunlar-

lçln ne mümkünse yapa· ir tamim gön er i T J zl d l k dan başka bir mücadde 
caktır. Ankara, 30 ( Vakıt) - esi e neşre i ece teşkilatına daha lüzum gö· 

M. "Daladye. nin çok Maarif vekili millet mektep- Ankara, 30 (A.A) - 1 rüyorum: Küstahlıkla mü· 
zahmet çekeceği ve pazar· )eri muallimlerine şu tami- T l'Şrinsani günü saat 15 te cadele 1 
lesinden evvel muvaffak!· mi göndermemektedir: Büyük Millet Meclisinde Dün akşam tramvaya 
tet veya ademi muvaffaki· Muallimler: Geçen sene Reisicümhur hazretlerinin bindim. Biletçiye on kuruş 

yetinin anlaıılamıyacağı 

tahmin edilebilir. 
Soıyalist mürevvici efkirı 

• Popüler .den: 
Bir kabine bekliyoruz. 

Acaba " Daladye • solda 
mı ekseriyetini araıtıracak? 

Yoksa temerküz kabine· 
si mi teıkil edecek? yahut 

ta fazla muhatarda sağ 

cenaha mı temayül edecek? 

Bu günlerde burasını an· 
lıyacağız. Fakat gerek bir 

ekseriyete mensup olalım, 

gerekse muha!e<~tte bulu

nalım , değişıyıiyecek bir 
ıey varsa o da olanca me

saimizi tahkkukat sahasın· 

da tesbit hakkındaki az· 
mimizdir. 

Ne matbuat sütunlannda 
ne de radikalsosyalist kon· 
gresi künüsünde hiç bir 
kimse bundan lftibah hak· 

kına malik değildir. 

• Om libr • den : 

Gerek Fransada ve ge -

rekse ecnebi memleketlerde 

adı tanılmıt M. Edvar Da
ladye, Pol Bonkur, Brlyan 

gibi tahsiyetlerden mürek
kep bir kabiney., kim 

muin olmaz? 
Yalnız siyasi ihtiraslar 

fU sırada mana11ı: kırgın • 
lıkların ortaya sürülmesini 
mucip olabilir. halbuki bu 
ihtiraslar mü~terck menafi 
karıııında pek kıymetalı: 

kalır. 

"Pöti jurnal,, dan: 

Dün radikallerle aosya
liatler araıında bir nevl 
rekabete ıalıit olduk. Sos
yalistler biraz fazla vehme 
kapılarak r&.dikallere lütfen 

bir iki mevki ihsan edecek 
galip bir vaziyette buluna· 
caklannı zannetmiılerdi. 

Halbuki hali hazırda esas 
rol radikallere teveccüh 

ediyor. Bu sebepten ılolayı 
vaziyet biraz nezaket gös

teriyor. Yalnız ıurasını 

nazarı dikkate almalıdır 

ki, her iki taraf M. Bri
yanın siyasetini kendine 
hasretmek emelini izhar 

ediyor ve her gurp M. 
Briyanın tasvip ve ittire.ki 
olmadan vücuda getirile-

cek bir " Kombinozon • 
un uzun ömre malilc ol

mıyacağını tasdik eyliyor. 

., Entransijan " dan : 

Biz iilfa edecek müdiri 
umurlara mühtacız. Bunlar 

bize dahilde ve hariçte 
tam bir sulbü müsalemet, 

iyi bir mali vaziyet, dalia 
ceyyit ıeraltl hayatiye te

min etmelidirler. 
" Rems " radikal kon -

gresinde bunlar mevzuu 
bahsolundu mu ? Asla ! 
Natıkaperdaı:lar boyuna 
sol cenah ittikadından, la

yiklikten, din taraftarhğın· 
dan dem vurdular • Kırk 

sene evvel söylenmiı olan 
sözlerin aynen tekrarından 

baıka bi11ey yapmadılar. 

bu günlerde harf inkılabı· irat buyuracakları nutuk verdim; ada bana 9 ku· 
nın vadettiğini istihsal yo- Ankara telsiz t<!lelon pos· ru lu~ bir bilet verdi ve, 
!unda yeni bir mücahedeye tası tarafından 1600 metre alelôsul, bir kuruşu iede 
atılan milletimizin ön safın- tulü mevç üzerinden neşre· etmtdi. Bir nıüdd,•t sonra 
da büyük ve tarihi bir va- dilecektir. nutkun alınması· kuruşu istedim. Adamda 
zifeyi yüklendiniz:. Geçen nı temin için 31 leşrinevvel yapmacıktan bir hayret: - Verdık ya 1 dedi. 
devrede sekiz yüz bin ye- perşembe günü saat 15 te h tişkin Türkü ümmilikten kur· ve 21 de aynı· tu'.u" mevç - Ayol, dedim, iç vermiş olsan ister miyim ? 
tararak okur yaıar hale ge· üze.rigden hava rasat rapor· 

1 1 b 
_ Ben de vermesem, 

tirdiniz. Başladığımız büyük arı e azı küçük konserler • • ? d d" 
l 

verdim der mıyım e 1• 
işin henüz başlangıcındayız. veri mek suretile bir tecrü• Uwtmıyayım. Niha}et ku· 
Te · ·d t be neşriyatı yapılacaktır. ı.· şrınsanı e yara ıcı ame- ruşu verdi; fakat iki daıci-
li · t k b I k Makinelerin ayar edebilme· yenıze e rar aş ıyaca - ka sonra: 
sınız, Neslimizin talii mille- sini temin için yapılan bu _ Verdikti ya neyse! 
timizin mukadderatı sizi tecrübe neşriyatı 1 teşrinsa- d" k . .. ıyere ... 
yalnız çocuklarının değil nı cuma gunü saat 14,30 Bu küstah memura kıı· 
ayni zamanda bizzat Türk dan itibaren tekrar edile- ruşu verdim. 
milletinin de mürebbisi ol- cek ve tam saat 15 le _ Sana bt nı hediye 
mak mevkiine yükseltmiştir. Ankara telsiz telefon istas- ediyorum! 
vatandaşlarınızı okumağa yonu nutkun neşriyatına Dedim ve yolculara kar-

başlıyacaktır. \ d davet ettiğiniz gün karşı· şı daha terbiye. i avr~n-
nızda bir milyon yetişkin şu .. kru .. Kaya B. ması lüzumunu ıhtar eltırn. 
insan bulmuştunuz. O bir müddet söylt!ndi; 

Hiç bir memlekette hiç ben' cevap verdim; yalnız 
bir zaman herhangi bir Polıs ve jandarma amir- kasketin«' bakıp numarası· 
mürebbi nesil bu kadar } f b nı öğrendim. Cep def!eri· eri şere ine ir me kavddtinı: 320. Kale. 
yetişkin insanı bir anda f d , k 1 ziya et ver i mimde mürekkep sı ·a • 
çocuklarının büyümesini O · · b aka Ankara, 30 (A.A) - Da· mıştı. nun ıç~n u ~· _. 
beklemeden ya nı b ·· k b uşku rı ugun hiliye vekili Şükrü Kaya mı yazma ta ıraz m • 
yapmak aşkile me~bu ola - Bey bu akşam Ankara pa- !at çektim. 
rak onların sıralarına otur- lasta dünkü resmi keçide Arkamda bir ses, başı-
muş bulmadı, mua ilimler,· k d mm üzerinde c eli:erim~ ha· 

iştira e en jandarma ve 
geçen devrede siz vatan • polis amirleri şerefine bir kan ve yazdığımı okuyan 
daşlarınızı okuturken şı"d • f B birisinin sesini duydum. Bu ziya et vermiştir. aşvekil 
detli kışlar ve buna ben - İsmet Paşa Hazretleri ziya· sas gene biletçı efendinindi 
ziy<"n arizi maniler talebe. f f 1 d z ve bana : 
nizden bir kısmının mek • eti teşri etmiş er ir. iya- - Nasıl, diyordu, kale· 
teplere devnmına mani ol· fetten sonra Dahiliye vekili min bile yazmıyor. Görü· 

Şükrü Kaya Bey matbuat 
du. Bu mevzii devamsızlık- il yorsun ... 
1 

• mümessi erine şu beyanatta Benı·m bı"r kuruşumu ver-
arın sızi müteessir ettiğini b ı 1 d u U!Jmuş ar ır: memek için elinden geleni 
v~ bir kısmmızm halkımı- "J d ı· k an arma ve po ıs uv· yapan kondüktör Efendi, 
zm ayağına kadar götürü- vetleri her an vatanın ve benim hususi defterimi oku· 
len nimetten azami surette cümhuriyetin istediği daimi mak hakkını da kendinde 
nasibedar olması için ted· sadakatin sesi çikmıyan ve buluyordu. 
bır almmasmı istediğini öğünmiyen, feragatin tim· Artık ne diyebilirdim. 
biliyorum. Vatandaşlarımı-· sali olan bir kanun ordu- Elimdeki çantamı alıp içini 
zın devamlı surette sizi ta· k d k sudur. Bu ordu vatandaşın arıştırnıa ığına şü ·ür mü 
kip ve sizden feyı"z alma· t ı·d· ? her sıkıntı ve tehlike za· e me 1 ım 
larını temin için en iyi H h \d k hl ki 

b 
manmda yardımına yetiş- er a e üste ı a 

tet ir sizin elinizde, kud- ·· d 1 ı· 1 
1 

tig" inden emin olduğu bir muca e e azım 
ret erinizin sahasındadır . ']' / f. v B imdat kuvveti haline gir- op t1 gne 

unun için harici vasıtalara 
nizami mueyyidelere muh- mek yolundadır. Hatıra gelenler: 
t d 1 Kudretli ve fedakar ku -aç eği siniz. Mürebbi· "D" . . e ah k d" h ' manda ellerinde bulunan ıyojen,,ın C V ı 

en 1 ru unun ateşi ile et· 
raf d k"I bu kuvvet vatandaşlarımın Birisi çarşıda Diyojene 

ın a ı erin ruhlarını ısı· t k d muhabbet ve itimadına sormuştu: "Nereden geli· 
~n en i, zekasmının nu-rıle müfekkireleri aydınla· cidden layıktır. Bilhassa yorsunuz?. "Diyojen. ce· 

tan insandır. Siz vatandaş- bu huzur ve asayişi müda· vap verdi: 
larınızın kalplerini teshin faa için dağ başlarında - Erkekler dairesinden 
edecek, onların muhabbet uzun vl' ıssız yollarda gece kadınlar dairesine ... 
in · ı ·ı h leri karanlık sokaklarda Di,.er biri sordu: cızap arı e aleldar olark ıs 
Y
ol d sinsi ve hain tuzaklar ara- - "Olempı"yat. !arda 

unuz a yürüyeceksiniz. 
. Onlar behemhal sizi ta- sında zaman zaman genç kalabalık çok mu idi? 

kıp d k · T ve temiz kanlarını döken "Diyoı"en. buna da de· e ece tır. ürk mille-
. bu vatan çocuklarının hatı· eli ki: 
tınin murebbilerine murnb· f k 
binin insanlar önüne katıp rası elemle, fakat hürmetle - Seyirci çoktu, a ·at 

k 
anılmalıdır. insan azdı. 

se.v etmiyen, bunu düşün· k lk Bu sözlerini hal a ış-
mıyen bilakis onların önü· Fevzi Pş. Hz.nin cevabı !adı. Hazır cevaplığmı tec· 
ne düşen, onlar tsrafından rübe etml'k istiyen birçok 
takip edilen insan oldug· u· Ankara, 3o (A.A)- Bü· •Atıcı !arla etrafını sar· 

. 
1 

yük Erkanı harbiyei umu - " ı d nu soy emekle sizlerin le· dılar. Soruyor ar ı. 
fekku"'r t h .. 

1 
fa miye reisi Müşir Fevzi Pş. _ Neye çarşı ortasında 

_ ve a assus erinizi i -
de et · ld Hazretleri cümhuriyetimizin ye k yersı"nı"z? mış o uğuma emiııim. me · 
Ço ğ ı yıl dönümü münasebetile Cevap verdi: 

. ~u uy a ugraşan anne k gıbı, yeni bir akide telkin muhtelif cemiyet ve mües- - Çarşı ortasında ar· 
ed 1 d ıd ki t b "k nım acıktıda ondan .. 

en peygamber gibi va- sese er en a ı arı e rı 
tandaşlarınızı sevecek, on- telgraflarına ayrı ayrı cevap Biri söze karıştı: 
1 

· - Düşmanımdan nasıl 
arı ırşat ve ikna edecek, vermek imkansızlığı karşı • 
k d" · öç alabilirim? 
. en ınızi sevdirecek ve sı.nda mukabil tebrikat ve d .. l · ·· I Ona a şusoz en soy e· 
ıman ettiğiniz şeylere inan- teşekküratmın iblağma Ana· di: 
dıracaksınız. Zengin ve mü- dulu Ajansını tavsit buyor· - Daha fazilctkar ol-
rkeffeh bir vatan, zinde ve muşlardır. makla .. 

emalli b!r millet yarat- Nerelisiniz? 
makla hulasa edilebilecek müfit, ~uurlu bir vatanda , - Dünya sakinlerinde· 
olan mefkurenizin yaratı!- daha, iyi mustahsil haline 
ması yolunda mefkure kah- getirmek için sizi mucahe-
ramanlarınm aşk ve kuvve- deye, yorulmağa, yenmeğe, 
tile çalışacak, onlar için bir nesli tarihin akışı için-
mukadder olan neticelere de ebed!i~ittirecek mahı. 
erişeceksiniz, ümmiliği kal- yet ve ehenıiyeti haiz bir 
dırmak için her Türk ka- işi b:ışarınağa b çagırıyor 
dmını daha iyi bir anne, muvaffokiyctiııizi dileyo-
her Türk erkeğini daha rum. 

nım .. 
Birisi atıldı: 
_ Yok canım.. Sinop· 

Ju imiş ... Şehir ahalisi onu 
şehirden çıkınıya mahkum 
etmişler. 

- Öyle değil... Ben on· 
farı oraJa kalmıya malı· 
hum ettim. 
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En büyük bayramı -
mız nasıl geçti? 

-------------
: (~sı t.ırafı ı inci sa,·ıiamızda ~ 

Geçit resmi saat on biri 
çeyrek geçe baılanmıf, alay 
Darülfünun Kalpakçılarda
ki kapısından çıkarak Ba
kırcılar caddesinden tribü
nün önünden geçmlt 
ve selam resmini ifa et· 
miıtlr. 

Asker ve mektepliler 
Alayın önünde Harbiye 

mektebi bulunuyordu. bun
dan sonra Kuleli, Halıcıoğ· 
lu liseleri, piyade, istihkam, 
topçu, suvari, kıtaları mu
habere bölüğü, deniz mek· 
tehi, Gedikli talebeleri , 
Polis,zabıtai belediye,Cüm· 
huriyet timsali , mehter 
takımı Darılfünün, Yüksek 
mektep talebeleri, lise, orta. 
ilk mektepler, izciler, etfa
iye otomobilleri, esnaf ce
miyetleri geçit resmine it· 

tirak etmifti. 
Alay Divannylu, Su'.tan

ahmet, Sirkeci. Köprü ve 
Şiıane tarikile Beyoğluna 
çıkmıı, alay t öp üden ge
çeri.: en vapurlar düdük ça
larak selamlamıılerdır.Alay 
caddeleri dolduran binlerce 
halk tarafından tiddetle 
alkı,lanmııtır. 

Valinin ziyaretleri 
Öğleden rnnra vali B. 

kolordu, Halk fırkası, Hı -
laliahmer, Türk ocağı, Hi
maye! etfal ve tayyare ce
miyetine iade! ziyaret et -

miş, 15,30 da da vilayette 
komolosların tebriklerini 
kabul etmiftir. 

' Balolar 
Cümhuriyet bayramı do

lnyıoile vilayet konağında 

bir balo verlmlf, baloda 
meb 'uslar, ad<eri ve mülki 
erkan, konıoloslar, mali 
nr.ıcs.uat erkanı bulun
mu;;~ardır. 

Balo pek ı:arlak olmuı
lur. Türk ocağında ı!a ve· 
r' ırn baloca birçok zevat 
hazır bulunmut, pek eğ
len,,e1i dakikalar geçiril-

mi§tir. 

Darülfünunda 
Evvlki gece Darülfünun 

t~lebesi Drrülfünun mey
danında toplanmı~lar ve 
İıararetll tazahüralta bulun

muıladır. 

Darülfünun eminini ve
kili Hukuk fakültesi Tıbbı 
adli müderrisi Etem Akif B. 

" Aziz ve temiz vatan
daılarıın, yüksek mefküreli 
sevimli Gazi evlatları, u -
mum Türk gençleri, Darül
fünunlu talebelerim, " hita
bile baılıyan parlak bir 
nutuk irat etmlı ve demit

tlr ki : 

Etem Akif B. in nutku 
- Türkün en büyük 

bayramı olan Cümhurlyet 
bayramının 5 inci yıl dö • 
nümünü, bu mübeccel günü 
Darüffünun nam ına dm1e
nize hürmet ve hararetle 
tebrik ederken bu anda 
hayabrnın en ' kıymettar · 
dakikaları bahtı yarlık 
içimde bir varlıkla yaııyor 
ve milli fahrü gurur hisse
diyorum. 

Etem Akif B. Cümhu
riyelln beı senesine tekad
düm eden günleri anlat
ımı ve, koca Gazi bir 
nefer olarak milli müca
deleye devam edeceğini 
ilan ettiği zaman bütün 
milleti kalbinin merkezine 
topladı; demlt ve sözlerine 
ıu suretle devam etmiıtir: 

- Tarihin ilk ve son 

olarak kaydettiği milli 
varlık mücadelesinde ilk ve 
son kahrımanıniız Gazinin 
her l,areti bize bir betaret 
oldu. Onun lıaretile dütman 
Anadolunun harim! ismetin· 
de bunaldı, boğuldu, kaldı. 
Onun yolunda yuruyen
lerin ölmedikleri, ölmiye
cekleri, cihan tarihnde bir 
hakikat olarak anlatıldı. 

Türke nihayete kadar 
iıaret etmesi her Türkün 
her an ve zaman candan 
dileği ve temennisi olan 
Gazi Mustafa Kemal Hz. 
nin itareti ile kurulan 
Cümhuriyet sistemi bir gü

neştir, ki yüz binlerce mu
kaddes ıehitlerimizin aziz 
ve temiz akıttıklan kan· 

lardan, ilimden, haysiyetten, 
faziletten doğar ve nuru 
ziyasını Gazinin kendi ken
disini yaratan kudretten 
alır. 

Vatandatlarıın, Cümhu
riyet güneşi olan bu gü
neş bu memlekette bir la
hza bile sönmiyecek, bat
mıyacak. her an parlıya

caktır. 

Cümhurlyetin bu çok 
feyizli güneıi Türk iklimi· 
nın afakında bir mucize 
gibi ıevk ile parlamıya 

başladığı andan itibaren 
Türkün yaıayışında bir 
baıka hayat ve kabiliyet 
görüldü. Bütün kalplerin 
kıblesi ve her gönlün ka -
besi olan Gazinin ruhu, 
bütün Türkün ruhudur . 

Bu sebep!e Gazinin il -
hamında beıaıetle yürü -
menin her ıeyde ol -
du~ gibi Darülfünun ha -
yatında da istihdaf edilen 
yegane gaye ve hedef ol

duğunu Türk Darülfünu -
nunun samimi vicdanına 

tercüman olarak söylemekle 
haz içinde kalıyorum. 

Vatandaşlarım, bütün 
Türklüğün hayat ve mev
cudiyeti ve Türk mukad
deratının istikbal ve istik· 
lali ve milletin varlığı gibi 

maddi ve manevi kıymet· 
ferini ölçmek imkan 

haricinde bulunan çok ağır 
fedakarlıklarla kurulan 

ve Türk tarihini husule 
getiren bu Cümhurlyetlmi
zin keskin ve kuvvetli 

zlya11, ağza bile almak is
temediğim zalim ve gaddar 

fert hakimiyetini yani sa
ltanat zıhniyetini, batıl mef

küresile, hain an'anesile 
vatan ve Türkü satmayı 

bile göze aldırack kadar 
ıeni akideslle bir daha 
dirilmemek üzre öyle bir 
yakııla yakmıı, öyle bir 
kavuruıla kavurmuıtur ki 
külünü, izini bile bırak
mamııtır. 

Türk Darülfünununun bu 
iddiasının en büyük del!
lini, esaslarını ve ana hat

larını sadece bir vic<lan iti 
olarak kalması lazım gelen 
dinden alan ve saltanat 

tahakkümü ile yapılan ka
nunların, yerlerini aarı ha· 
zır medeniyeti demek olan 
Gazi Mustafa Kemal Me _ 

denlyetl ile kabili telif 
olan kanunlara ve kaide • 
!ere terketmesl teıkil eder. 
Bugün nlühiyette daimi te

maı ve münasebetle bulun
du~u iddia edecek ka
dar gülünç kanunlardan 

eser kalmamasını, Cüm
hurlyet güneıinln biraz 
evvel ltaret ettiğim beıa-

Çadırcızade 
frakın Ankara sefiri 

olacak 
Essiyaae gazetesinin Bağ

dat muhabirinden aldığı 
malumata göre Irak hüku
meti sabık Irak sefiri mer
hum Sabit Neşat Beyin 
yerini Ankara sefirliğine 
merhum Mahmut Şevket 

Paşanın biraderi Halit Sü
leyman Beyi namzet gös
termiş ve keyfiyeti Anka
rudan istimzaç etmişti. An
kara hükumeti, Halit Sü
leyman Beyin Türkiyeye 
sıkı merbutiyetini nazarı 
dikkate alarak onun sefir
liğe tayinini tasvip etme
miştir. 

Bunun üzerine Irak ~ü
kümeti sabık nazırlarından 
Çadırcızade Rauf Beyi 
namzet göstermiş, Ankara 
hükumeti vuku bulan istim
zacı tasvip ile karşılamıştır. 

Rauf Bey hukuktan me
zundur. Kendisi avukatlık 

ve hakimlik ile iştigal et
miş, daha sonra Irak par
lamentosun da azalığa inti
hap edilmiş, Askeri paşa 

kabinesinde maliye nazır
lığını ifa etmiştir. 

[ C ıtarafı Birinci ıayfaıruıdadır ·ı 

Gazimiz saat 18 raddele· 
rinde refakatlerinde Dahi
liye vekili olduğu halde 
alkı§lar içinde avdet bo
yurdular. 

Gece bütün resmi binalar 
eletrikle çok parlak vekilde 
tenvir edildi. Muaazam bir 
fener alayı yapıldı. 

Ankarapalasta Hariciye 
vekili tarafından resmi bir 
ziyafet verildi. Ziyafette 

Gazimiz, Meclis Reisimiz, 
Heyeti vekile ve sefirler 

bulundu. Müteakiben veri
len balo sabaha kadar de

vam etti. 

retli tealrlnin ilmi bir nip
nesi olarak kabul etmek 
lazımdır. 

On senedenberi parlayan 
bu irfan güneıinden evvel 

memlekette adliye namına 

birçok esaslarını saltanatın 
batıl ve hain mefkiiresin-

den alan birtakım nizam
lar, kanunlar ve bunların 

tatbik edildiği zulüm ve 
gadrin hakim olduğu bir 
adliye ve bu adliye içinde 

i) 

Va.ktın 
:_· •• .I ·_.,:_· ı-. bulınacaı 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 

meydan• çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 il_ j_:::._iJ .=;_· ;--) 1 ~U Ali]i_~J'F _g_~ 

2 ·-ı-,~tll ı_ılillil _ :~ ~ ~ ' ~ ~1 7 ;ı ~ ,, ~ 1 

~ -~ -J-ıfl] -,-'~;-I 4 j]'T [!;] E IF E IJj] A ~! 
s !il'-ı-j==ı=-[ __ ı;ı s AK1- I!iJŞ J I~, A 
6 '@] l[jj 1-~ 6 'jJ A 1li] A "Ş ' K [j] 1 i ili 
7 ,-,--1-ırJl-'\Ç] -. r-1] 7 i !f~(T iijj -1 !il: A iJ,K ' 
s '-1-ı a --ı- ~-, s ;s -1ı:lT ı M I A s't R.-' A ' 
9 [C~1ij_ij __ .-ıJ 9 _!_-Cl!,~R)~!_E_!! 

Burünkü buf111acam&Z1t1 

halledtlec•k yeni ıektı 

Dünkü buJmacamrı:ın. 

t Sillemalaır J 
oooooooooooooooooooooooog g Bu akşam ı:ı 

g ASRi SiNEMADA g 
goüZTABAN. ve BASTIBACAK A AFORCVg 
O Filminin ilk iraesi, Danimarkııda degil lngiltcrcdc O 
O meydana getirilen bu sevimli komikkrin en zcnJ!;İ•1 en O 
O nefdi en guldiirücü filmi lçin azim servetler sarfcd il- O 
O miştir. Sinema artisti l\10\'Tİ il.\ 'KS mizansen san'atı- g 
O nın en son usullerini isti mal etmistlr. 
O OCZT,\IH.\' ve B.\STlll.\C.\t.J\r büüin takdirk:lrları 0 
O !arkını derhal göreceklerdir. Tend[üskr nrusımla mlit- g 
O hiş varyete program'. :\lccc.rni tomhol;\ O 
000000000000000000000000 

l"!Er:EEG8W8t!i8881 • (!jC!EJGc:JG • • • • : 8 - -- Bu akşam 

m ~e;;rL 1c~digi~·!r~ ;iı~n::a~a~i~tl?r :; : 

HILDA ROŞ ve HARRI LIDKE nin 
temsili Soldan sağa: 

1 - Rıhtım ( 3), ecdat ( 3) 
2 - Avlanan şey ( 2), otel 

(3), erkek (2) 

1 

bal'• il1mlt ıekll 

Yukardan aşağı 

Bir oyun (4), 

şey (4) 

~ 
rağbetler güren ' 

- CAMBAZHANE PRENSESİ yanar • 

3 

4 

5 

Emmek (3), Anupa
nııı nıe~hur dağr (3) 
L"ygun (2), beyaz (2) 
Kar,tdenizin meşhur 

limanı (7) 

2- Dağın aksi 

mobil (3) 
(3), oto-

3 .- Çöl hayali ( 5) 
4 - işlenmiş örtlİ ( 3) 
5 P;; di~ah (3), çatık (3) 

• filmi. Kalmanın çok nıhne\ az mqhur melodileri 

• arn•ında l\"Östcrilecektır. 
P=.=ı .......... -.-. , .. ~-.-.--......... - ......... c::ıc::ıc:::ıl!lGOO • • • • • , 
••••••••••-••••••••••••••••••••••n•••n•••••u .................................... ~······· ····· •• ı· 

!iHELEK sinemasında:: 
ii DJ-: ııAKAR 55 
!İ F: ı\I fL Y .A .'l' !\" I .\' G S ini! 

Paranın filmi . ...... . 

:ipckula:bonun lilmi. ..... 

Borsanın filmi ....... . 

6 - Bir renk ( 2), utanç 6 - Aza (3) 

j~ Şaheseri olup bu. hafta J;Ü~tcri- i~ 
ı: len fifnıl c ri n en mi.ıtl'liş i :: 

!! BH~ların IÜHH~I ~ ~HRH KURDU 
(SAMSON) 

(2) 
7 - Ym·Hrlak nıc;in ( 3), 

vıicut suyu ( 3) 
Yemek (2), dünyanın 

en eski mili eti ( 3 ) , 
8 

~ti (2) 
9 - Uğursul. ( 3), çabu!' (,1) 

7 - l\ lusiki aletini tanzim 

(5) 
8 

9-

l\laden ip ( 3), doktor 

(3) 

llulıubactan biri 

e'ki vezin (4) 
(4) , 

.. .. 
:: F'I 1 k d :: :• ı mi irae o unma ta ır. :: 
!! ''eılerlni ı l t\·\·e\den tedar ik !! " ı· ji eder!<i en iz tedbirli da\ ranmı 1 :! 
:i o lur~unu' , :: 
:::::::::::::ı:c:c::.-:::::::::::-.::::::-:::: ::::: 

.ıliimessilkri: JORJ BA. ·(\ 

ROl··r, OLGA BAKLA~0\"•1 

.Mahluıat müdüriye-r»lKuiiföi'l~HırôZHriniH~im 
tinden : ~ I_Jok:aııta Caziı10 ' re Dans 

im .Mesken ve mes- n1 Salonu 
El Gazinomuz geçen sene olduğu gibi bu sene de 

k Sal d k • rat istanbulun beş kiıiı:!en mürekkep güzide cezbant en ar arın a ı mı takımını büyük fedakarlıklar mukabilinde getirerek 

hıfil h 
reE kıtlık programlarını tatbike ba§lamı§br. ma A isseyi his- ra Salonumuz asri bir ıekilde tezyin edilmiıtir. Ve 

teırif edecek muht~rem müıterilerlmizin her suretle ~ 

sedarlar aldığı tak.-§ ~~i~a~:~:~kt~~•r. Kadıköy iskele 1 
d e d b••t k ı,. datlS s··llünU bütün aılelerın gelip eğle
ır e u çe anu- ıın - c nebilccekleri pek cazip bir 

tfil salondur. Cazbant her gün ıaat 18den 24 de lı:a-

nu n d a ki maddeye ~ dar cuma günleri de 12 den 24 de kadar devafl1 i etmektedir. Salon cumadan maada günlerde Nııan· 

tevfı• ken•. raJ !anma, evlenme, hususi merasimler için muayyen ~ 
~ bir saatle kiraya verilir. ~ 

ı hissei mahlfile nı
sıf ve nısıltan laz-

ml~ralm!filf('~OO!'Sl~l}'lt:1~HJf.I · Müdüriyet • Pj/ 

Duvarcı ustası aranıyof 
L· S k h • • 6. 7 )' ]' • ' ili 

1 1 k 
• r .. rzurum • . arı · umış attı ıçın - ıra ıra ycvmt)'l ,. 

de bir tarafı Kapitülasyon- 1 
tarın haysiyelişiken bağla-

a 0 ursa ıymetın- iki dU1·arcı ustasına ihtiyaç yardır. Talip olanların iıntihııol•J 
icra edilmek uzere 10-11 -~ 29 tarihine kadar 1 faydarp•· den O/ O 20 l~letmc Yol ha~mlifetti~llğiııe ve ,\nkaradıı da ·\nkara - Ka)''c~ 

2 
Nısıftan az olursa _ı~_·ıe-·tn_,e_· _nı_u_k_m_- ~'-il!-in_e_m_u_· ra_c_·ıa_tıa_·r_ı. ______ _ 

rile bağlı, diğer tarafı vic

danları zapteden istibdat 
ağlarına takılı bir takım 

mahkemeler vardı. 

Bu gün şükranla söyle
rim ki Türkün dahilde ol
duğu kadar hariçte de 
alnı daima yüksektir .• 

Etem Akif Beyin yeni 
idare ile eski idareyi daha 

birçok noktalarda mukaye
se eden bu kıymeti nutku 

şiddetle alkıılanrr ı~tır. 

Gece nasıl geçli 
Evvelki gece gece ya

rısına kadar halk gezip 
eğlenmiş, bilahassa tenvi
rat yapılan vilayet, fırka, 

evkaf, Darülfünun binala
rının önleri pek kalabalık 
olmuıtur. 

Vilayetlerde 
Manisa, Bartın, Soma, 

Yeniıehir, Konya, Buraa, 
Ünye ıehlrlerinden aldığı
mız telgraflarda Cümhurl
yet bayramının fevkalade 
tezahüratla tes'it dildiği bil
dirilmektedir. 

~raddesine kadarü/o 
30. 

AVUKAT BEYLER 
tb~' icra kanununun tatbikatıına mahsus evrakı ma 

için HAMiT MATBAASINA müracaat buyurunu/. 

3 daha az O)UrsaO/o501~Tcp::-, ı-iyat-ro.-und-a ı-u 

2- Geçen zamana a
it bedeli • 

ıcar ara-
nılmaz. 

3-Vergi ve masarifi. 
• 

saıre verilmez. 

akşam illi 21 ,30 da 

~o~otıor 
ıne~eoi 
3 perde 

Ş!:HREMANETI 

~~~~I~ 
1111 

11111111 

Teşrin evvel 
' krtP l ı Cemazilevve/: 27 Burç. A 

1 ı 
oonı 

Perseınb6 
' 

-------

' 

Namaz yaJı.itletİ ,_,,, 
C 1 1 l'••" co uma gün er matine saat ,, ... , o~. "''·" ,..,.~ r;.4 ı .ı. 

15,30 da. Her cumartesi ak- · <ı,:ıo ıı,58 14,4 ~ 17,07...!--:- . ----- - ,,ıııı· 
şamlan için fıatlarcla tenzll6t Buıılln dolanlar• ""' 

dd 
· ılmışltr Lkelı ' ı'ıcJofl,,. 

Kanunun mü eti mayıs ni- _ ..... ıiııııiiiııiııiııııı. ---- Semıh __:.;..-

hayetine kadardır. Hemen mü- lbranice. okutulmı~acak GOnlln natfhatl• 
Yahudı mekteplerınden Jo bV 

ı ı ı l Yar heni Of1$1fl racaat a muame e erini intaç branicen'.n . k~ldırılmasına çürük elma //e ol.-'""/ ' 
karar verılmıştır. Bu kara- --

ettirm elerİ alakadarana tavsi- rın tatbiki için mektep mü- Buıiln~<!~:I~• ~"" 
1 

dürleri maarif idaresine Bugüıı rıızı.ır mu 

O Unur ·~k~ap:•:h:dı~r·----~-.,,... ye • ÇAlğırılmışlardır. j• 



il 

( '' .Vallt ,, '" AiluUJesi, ] 
Aile iktısadı 

" Jorj Dolle " den 
Gilzelfm .. 
Ne var? 
" Löfetü • lere bir 

hediye ıöndennemlz llzım 
ıelmez mi? 

- Bir hediye mi ıöa .. 
derelim... Aman Allahım 
len ıu müsriflikten bir 

t6rlü vazgeçmiyeceklin . 

- Fakat .. 

- Bütün servetin\lzt ba· 
brdua.. O kadar mOlrif.U. 
ki nihayet • Lbe ,, mek
tebi masraf memurluğu 
razlfulnl deruhte etmeie 
necbur kaldım... 

- Fakat ddm.. "Löfetn. 
lere bir hediye gönderme
h mecburuz... 

- Neden mecbunnutuz? 

- Onlann deniz kena· 
nnd•ki sayfiyeainde iki ay 
geçirdik. Bir çok defalar 
aofralannda yemek yedik. 
Bizi tiyatroya pttirdiiler •. 
otomobillerlnl kullandık T.I. 

- Oofra töylüyonun; 
fakat onlar zengin.. 

- Bir de zengin olsuiı
lar .. Yar beni amm da 
derler bilmez misin her 
halde gönüllerini bot etme
Je mecburuz.. 

- Belld de hakkın var .. 
~ töndermeli denin) 

- Madan •Löfetü ,,ye 

küçük bir mücevher •. 

- Gene büyüklük tasla
l!lağa blkı11yorsun.. Hay
di bir i.nclnden gerdanlık 
&önder peyim! 

- Öyle ile M. " Löfe
tn" ye bir afızlık .. 

- Bir afızlak mı? Dahcı 
De - Bar •'Mlılc cısara 
~der daha iyi... 

- O halde ne glndet· 

rneli? 
- Biz fazla masraf e • 

decek hftlde değiliz •. Yal • 
nız hatırlarım bot edelim 

kifi. .. 
- AzCzem çarııda " ha

tir bot etmek ,, satmazlar 
lr.i,. 

- SafQMhyacajma dii· 
tin .. 

Hah! Buldum? 

..ama yanında )'Gzümüz 
yere dütmiyecek. 

• 
Bak bir mektup ıel· 

di. 
Yazıyı tanıyorum -

" Löf etiı ,, lerin yazm ••• 
- Mutlaka çacuğa gön

derdiğimiz hediye için be· 
yanı tqekkür ediyorlardır. 

Hem f\llllan memnun 
ettik· hem de ucuz kurtul
duk defi) mi?. 

- Oku ıu mektubu ba· 
kayım .. 

- • Aziz dostlann; 
" Piyer ,, e gönderdlji· 

Diz güzel hediye için an· 
lalllfmülkalp teıeJckür ede-
riz. •••• 

- Gördün ya ! haklı 
imlfim • • Ôtetlni de oku 
bakalım.-

- " Oilumuz ıUze1 o
yuncaiı ile hergün ev i· 

çinde oynuyor. Son derece 
nimettar kaldılmuza emin 

olunuz. Habrdan çıkanna
manızı rica vesiletile ihti· 
ramabmıZI takdim eyleriz.,, 

" Löfetü ., 

" Hatife - Şurada bir 
hesap pualaıı taktim edi • 
yorum: 

fTaak 
lld bdltr &Ylz• 2.000 
Sofr• takımı 1,000 
SGr~ talıımı, p0nelea çay tU-ı 2,000 

Aile ,..dlılrları 5Z5 -Cem'aa 19küa 5,525 

Berveçhi hali bet bin 

9'ef yüz yirmi beı franklık 

qya, gönderdifiniz topla 

oyılarken küçük " Piyer " 

tarafından kırJlmıştır. lıbu 
zarar alyan bedelini ilk 
....ı.a ile göndertrsenls 
mlınnettanna kalırım • ,, 

-
P:-Leyll · Nehari~ 

~TURANI 
~ x IH Orta mktebtnde Anı, ilk, ii 
lj Orta 11nıflara kız erkek tale· 1 
i: be kaydını devam olunmak.- ·e·· 
:t 
!i tadır. Şeraiti gayet ehnn ol- -a·· 
ı: ff makle bttaber terbiye, ıWtl, ! 
n ~ i tllfC mftkemmeldir. Adrer. § 
~ Aksany-Haseki cadd~i. ~ 
-Tel: 1st. 3886 -

Hele blı: söyle baka· 
~m ? ,, .................... _ 

i.o&am Top Faılıaltcalndca diplomalı 

- • Lafet6 " leri1' bir Hüse~ Na~it 
~ ftl' •• Dofwn ye Kadın ı...tahldwı 11111ı.ıu.... 

- " Löfet--l ,. leı-in ço- 'furtte. f.s~i Hl1Aliahmcr binası No. ı ı 
~ ..La._.__.. mu k-#• Hersh 5t1eden -· ıaat 14-18 

VSUUIJV•U• oıı:ra· Telefon: r~t. 2122 

ettin .. 
- Hayır canım ... Çocu· Münakasa 

ia bir laediye ııöndersek Gayrimübadtller Tahsilit-
ll&ııl .>lur- Bir çocuğa he· T evztat komisyonundan : 
diye ıönderdin mi anası Komigyonwmızun i11al et-
'-buı memnun olur . mekte olduiu binanın kalori-

- Her feYİ kınp döken ferinin kazan ve boru abamı
IQ piı " ?tyer .,e Jllİ he • nın tamir Ye tathirlyle bir su 
diye gör de:ecelısin ? deposu inp ettirileceiinden 

talip otanJann iltalei lrat'"ıye 
- Oltdan baJNt ne? 1.. günü olan 7 Teşrinıani 929 

teree rönderecefim oyun - Perıembe pnü yüzde on ni9-
Cefı p :uça ' parça etsin .. betinde pey akçesile Beyoğ
Jte. l.ıe~1emi ,.apMlf olu- lunda İnHUll 10kaiında 20 nu-
"1111 ya! iBCA ora dairede hazır bllhm

ınalan ilim olunur· - Haldan var •. Bana , ________ _ 

L.g, ben çarııya çıkaca -
.... Bir ~ tıeÇer 
~ 

• 
- Ne atın aldın ? 
- s.de falrat ...... .,lr futbol topb aldım .. Ptç 

'- bdar oynua pal1ala -
t~ 

d--:. H.llıe,.& li·mw •ön

-..aı"' l 
- - T.._ •• a..ı .. rM• 

....... ,. o t• 
- z. ••• 11 ....... -
~ çocuiı• .._,_ 
alcler. 

- 6- ·- hu: = 
tlcleeek.. hem de-... w 

Yurt bilfiıi 

Rejtlc Ahmet 

Resmi -.e hususi bü
tin ile mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 

.-.ftılnnda ~ 

üzere Maarif vekale
tince resrneo kabul 
edi&.iŞir. 

C&LEZ 

Gaip aranıyor 
Zevcem Şevkiye (namı 

diğer Aşkiniyaz) 27 temmuz
da evde bulunmadığım e. na
da eşynlarımı nlurak firar 
etmiştir. Nerede olduğunu 

bilenlerin haber vermeleri. 
Mar!lt ÇaYUf1u mAh•llutM. 

No. 100 Mehmet . ...................... . 
iBelsoe·t1klu ii·tı 5 
• u r, • 
:FRENGi ve ADEMi iKTiDAR: 
:raris (Saint Louis) ve (Necker)! 
: Kliniklerinden mezun • 

5 Dr. S 1 T K l 1 E C i P 5 
: ~cyoğfu,ıda fstik15! cacf.. : 
• desmde 111 numaralı lstiklfıl : 
: apartımanının birinci kalın- • 
: da. frengi en müessir ed\İ· : 
• ye ve muht,lit m.ul ıle, b,ı. : 
: soğukluğu ve ihtilUahnın en : 
: muannit şekilltti aı::ılar \'c • 
: ( oz.onotermi ) gibi ~ vesaiti : 
• elektrikiyc ile ve nfıksetme- : 
: nırk üze.re tedavi ofımur. : ........................ 

l.slanbul dörclüncü icra Jatre
sinclen: Afi Raşit beyin r\Jinas 
Efendi Kirkordan borç eldıV;ı 

paraya mukabil b!rind dere
ce sıra numarasilc ipotek 
irac eylediği Beylerbeyinde 
Burhaniye mahallesinde Bayır 
sokağında cedit 25-25- ı nu· 
maralı maa bahçe kôşklin 
ve nıireslnin ihalei cvvcliYcsi 
kırk beş gün müddetle ~Lİ
zayedeyc vazolumırak bin 
lira bedelle talibi uhtcsinde 
olup kat1 llıalcsl icra },ılın-

mak üzere bedeli müzayede 
haddi ayiki olmadığmd:ıu 

bir ay temdiden müzayedeye 
vazolunnıu-.tur. 

Hududu: 1kı tarafı tarik 
diğer tarafları Zcref~an 1 ta
nımın ve Mebruke 1 lanı.mm 
hane ve bahçeleri ve bir 

Acemin arsası C'mmetullab 
l lıımmın hane Ye bahçesile 
mi!hdut dôrc dönlim iki ev
lek 67 ar~m murabbaında 

arıızi dahilinde 195 arşın 

terbiinde bedel dunrı taş 

bir mutfak ve bir Mr ir 
hal! hariçte su taksim d~po
su ve 34 ar~ın tcrhiinclc bir 

ocb Ye bir odunluk mütcb:P 
ld~l kı;;men taş dmıarlar Ye 
kısmen toprak beş seLli birisi 

lngilfz demir dolaplı iki kı.ı· 
yulu yüzü miıteca,'iz muh-
teli( mer\'8 ağaçları 'e çamlı 

lki katlı kırmrzı a ... ı boyalı 

poyraz ~tarnfı camcklnlı: bir 
antre üç sora üç hnl;l bir 
kısmı yi:ıkJü dol:rph biri ~er 

odası olmak iL~crc dokuz oda 
zemini çini bir kiler iki mcr. 
diven alcı bir mutfak mkad:ı 

bir h:ımam ve saireyi h:t\'i 
olup senede 250 Jim ile ma
arif idaresi tarafından 29 uncu 
ilk mektep olarak iş,_~al edil
mektedir. Diğer kısımda m<:d
yun sakindir. 

Enstal.asyon tertibatı 3COO 
lira muhammencsi kısmen 

muhtacı tamir olup i,tirasına 

talip olanlar ve daha ziyade 
malUmat almak btiycnter kıy
meti muhnmmcn~inin yü.ldc 
onu nisbetindc pey nkç sinin 

'-e 929 - 1839 do 'a numa
rasile İstanbul dorcl~ıncü icra 
menrnrluğuna nıiıracaat et
meleri ve 2-10-929 saat f 4 

ten I 6 ~ a kndıır ihalei hlt'· 
iyesi yapılaca~ı ıli\n olunur. 

ŞARK MALET HULASASI 

• ' 

olunur. 

Kadıköy il(incl sulh 

1ıu~u~ ha~mltğtrukn: 

J.:ı,ki~chirde Sivrihisar 
caddesinde aJılcı zi. 
raiye tndri ikı,:n cl

ycvm ikıımctgAbı meç
hul Aktem zade J lızır 
İ.;mail Beye: 

Dr. Rasim Ali B. 
tarafmdan aJcyhini7.
dc ikame edilen Jkl 
yüz lira alacak dava
sından dolayı fümen 
Yukubulan tebligata 
nı~men mu.ayyen 
günde mahkemede 
hazır buTtmmaaıgınız 
cihetle hukuk usulü 
mahkemeleri kanu
mımm 398 inci mad
desine tevfikan hak
kınııda gıyap ~:ıran 
vcrih.:rı:k müddei ve-
kili :rarafından ibraz 
edil en 9-1 Oın1,1_2 ~ 
rihli sencttetkik ve 
lm7.a hakkında lsdk
taf 'c Jedelhace tat· 
bikıt icra ve bu 
. uretle sabit oJftıaz~a 
teldif edilen yemin 
için 3- 12-929 salı 
günü saat l 1 ~ Kn
dıkoy !iUlh birinci 
hukuk mabkcmtsjnde 
bi7.zat hazır bulun-

manız 'e ak:>i mkdirde 
• .., 1 

ı tiktaf ve ycmındcn 
miimtcni~ ~ddolunn

cağln~ ili\ncn tebliğ 

olunur. 

Makinesinin huauaiyetl: 
1 larflcrin mii\·azi vuruiudur. 

nu fabrikttmı7.tn ihtlrıt olmak 
itibarile başkahm tarafından 

c.ıklit edilemez. Bu sayede fazla 
kopya çıkarmak mumkündür. 

ADLER MAKiNESi 
PEK DA Y ANIKUDIR 
ADLER MAKlNESI 
EN tYl BiR MAKi

NEDiR 
Anadolu için taU Acentalar 

aramaktayı7. 

Bir A iman miitahııssısı idaresi 
altında lstanbulda her guna maki
ne tamiri için bir tnmirh:me kü-

şat cttigimizi tch ir C) !eriz, 
Daktilo mC'l.tehi 1 ;tanbuf, Bahçe· 

L:apı Esnaf bankası 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR ' ' OJ_;F 
Gala tada \'oy oda hanı 7~1 O 

( :aıatn Posta kutusu 44 :-

L·T·PIVER 
PARIS 

KOLONYA SUYU 

N° 11 

. . 

[AU OE COLOGNE N. 11 

ortum6ri L · T-ı- P 1 V E R A . Ş.: lstanbul Şubes 

Şifll Ahnt"' 6ey sokaıt No. 56 . T 9'. Beyoitu 3044 

Adet 2 

" ] 

" 6 
" 26 
,, 8 
9 6 
" 22 
" 5 
, 1 

" 7 
" JO 
" 109 
• 17 

" t 
" 9 ,. ıs 

" 23 
• J 

" 1 
" 1 
• 2 
,, 7 
• 4 
" 8 
" 4 
" 3 

,, 10 
9 8 

2 
:a 1 
• 1 
:a 7 
:a 1 

• ı 

• 18 
• 9 
• 4 

Devlet demiryollan veli- P. T. T. levazım ve me
. manları umumi idaresinden bani müdürlüğünden: 

1000 ton çimento kapeh 7.arUa münalcasaya koomus- - 1 - Ankara cddonJ•ı için '898-i. aıııeır• nmhtclif 

~ ıuvw:t ft ahtmt .. 
n ~ de.vadtı. Bitiı.mwn 
~de bWııuur. Umumi 
•polan Bomonti fabrikası 
Tdefam: ~ 583. ve Is 
tanlMS. EJirtFR Necip ftD 

d'!posu· Telefon litanbul 78. 

tur, 1\hipakasa ı O 12 929 salı gtinii saat ı 6 da An kanı~ naktru kablo, •337,, adet muhterrf sta"'!ı tlbto revzta~ kutus 
J)evlet demieyollan idartsindc ~"Pılacakıtr. "6Q., ki~ "'~,, nevi brontı IÖ, 1000,. adet 4. 

l\Hinıtkuıı.,tn i tirak edeceklerin tekl'f k . por~len ftncan kapalı zarf osuliJc münaltia,. tomnuşrur. 
~r~ , ı me tuplarını ve . wihhte 

muvakkut teminııtlannı :•yni giimle nat ı 5.,.90 a l:actM llflW- 2 · - Munakı a l 6 ttşrtrmlnf "9-
mt müdürJ~ ~mine nrmcleri l~zıındu. QlftlantSi güıMi s.- 14 it fent f'lleceifndctr_ aaıtpterfn 

~ame atmai: TçM şl s...,ea tecrilttd " 
. 'CaliP,l~iietabsa şartll8ftlclerinl 2y5 lira mukabilinde 

Ankarada. .eme dakesiMleıa._ lstaabuldıl Hay"-Pat ,.. 

tazaımdan tdarlk edebilirler. 

ihdva nktz .. ~ _,;.., trVill ~ a. IM'ZiOt 
ve saat ı 4 te lstı.nbulda yeni pm111• MIC' ....,., .. 

yonuna müracaatları. 



( c \• ! Cazetemtzde çıkan yazı Wt 
I [ ( f E \ J f.1\ I r • cafrnlerin b ü tün ~akları mahfuzdur 

ifıll\cde .. 
l~1:roş 

' }. ıııı 150 

Ga; ~lC\ c l!-Ondc ı llrcü. ı ektl'r• :ırın uıerlne 
ıdare cın e 'ı~arc • ' ., :ı • :t e \.Yazı) 

• l~a~'!ı:!!!:J!dır 

8 LCO 
6 :-!o 

12 • J.ılOO 

r .. ılmryan n:(lkh:rluın ec!cdnden. kr)mntl· 
mukadderedz muktupl.ara hnulnuq paraların 

UJ l:clır aurcf.an , e l'lı:lnın 111ündercatmdan 
idare meıul dcilldir. 

- •--
--==F 

~--------------------------, 
Borsalar3oTeşrinevveı ı9z9 

Kambiyo 
f.ordra 
'.\Lı}Uk 

Parl~ 

erine ı Jngfllz lıra-ı, Jı::uruş 
" TL. muk:ıblll Dolar 

~ IJ DO 

Brtık el 
Aıııı.ı 

Berl.n 

ı 1 terim 
ı il ı r 

O l r. nk 

.. .. .. 

. .. .. 

. .. 

.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. 20 Le~" 
.. ı Turk lira ı 

" ~ ~uoneç 

Nukut 
lr 1 ı 
Aın rıka 

1 r.ın 11. 

hah.ı 
Belçika 
Yunan 

J:r:ınk 
l.lrct 
Bcl"a 
Drahmi 
frank 
l.e\a 
rıorln 
Kuron 
::;ıJing 

l'cıcta 

M:ırk 

Zloti 
Pen· o 
Kuruş 

D nnr 
ı-..uru~ 

20 1 ret 
2{J Fr nk 
20 Drahmi 
20 rraı k 
20 1 ('\ ı 

ı rıorln 

.O Kuron 
'ıllıı;: 
l-'ezct.ı 

H:ı),ntark 

ı zı u 
ı Penglı 

.O 1 ev 
O Dl r 
ı Çrrnncç 

ls' içre 
llul,:ı:nr 

Felemenk 
Çekoslo' ak 
A,usturr.ı 

lsp:ınya 

ı\imnnya 

Lehi.tan 
l\Jac:ırlstan 

Romanya 
Yugoslo' }a 
Se\ yet 

Altın 1 
l\lecldı} e 
Banknot 

Borsa harici 

Tahviller 
tsıikr:ız dahlll " \ :ıdcll ,. 
Du) uııu mu\ ahide 
1kr.rnııycll dcmlryolu 
lstnnbul ır.-ıon ay şirketi 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
1 t nl:ul anonim su şirketi 

Hiıse ıenetlcri 

iş b.:ınl.: ası 
Osm:ınlı b:ınlı:a~ı 

ıo3J 5o 
0,47 21 ıı· 

il 'l8 
f) •) 1 

J J7 
3o 2 

.? 4J,l5 
6.J 

1 1( .ıı. 

15 87,50 

..ıs 

i!IJ 00 
lo9U 

lc>JI 5o 
21.! 

167 25 

5.:> 

821 

~o 

1

50 
~5 

l:ı!5 

2'l 5o 
~() 25 
50 5•> 
2J 75 
J6 50 
25 12,50 
74 5.> 

!lo2 ı 
68 

241 50 

1 

1 

~~ lso 
~ l~g 

17 130 
27 

JI 55 
128 

ıo:ı•l 

0,4 .,..,o 
ı> oı, "·> 
ı) 4 

b.:> l.:> 
1 le !5 

,,, CJ2 o 
J 3ı 5o 
3 >rı, o 
1 9:',;"5 
4 ııı .s 
~ :"tı,'>5 

5 ..>7,5o 
ıo :-o 

leı (i 

2.0 • ') 
16:' 25 
221 

J I? 

551 aıı 

Jo 
&4 1 :'5 

124 75 
29 5o 

3o ıs 

50 25 
~M •O 

J6 2J 
2J l~',50 

74 2.:> 

f<lf) 

68 511 
241 50 

ıoo 

210 
6 :'O 

Ticaret ve zahire borsası . 
F iatlar Ticaret bor1.aeı kitibiumumilifi tarafından vcrilmlıtir. 

Okkaıı 
- Hububat -

AlUU'01 A.cart Susam 
K. p, K. P. Kuşycınl 

Bu~ay • 0 Çavdarh - Un -
Yumuşak 17 ır-ı 07 Ç.uuıı kilosu 

Kızılca Elı:stra eksua 15;'5 1220 
Sert . Jo :.?o ıs 20 Ekstra 1250 J 175 
Dönme Birinci ;, umıışalı: 1335 1150 

- Zahireler -
Birinci sen 12orı 1!60 
Uçunca 950 900 

Çavdar IJ 15 13 Jo - Tiftik -
Arpa JO 20 10 lo Kast:ımonı 

Mısır Yozgat 

Fasul)a Çengellikon~ a 

Devlet demir yolları ,,e Li-
111anları uı1111ın1 idaresiı1dcn: 

2 J J O 929 tarihinde münakasnsı yapılarak fesholunım 74 

ton surşoför yağı 2-11-929 cumartesi günt.i saat J 6 da 

paz~rlıkla muba~·n<ı ~di!ecektır.. Taliplerin mczkôr günde 
tcmın:ıt akçalanle bırlıkce m.ılzcme dairesiı1dc -· k rnuna ·asa 

k >mi romma muracaatları Jüzumu ilan olunur. 

Posta ve telgraf umum 
müdürlüğünden: 

idare telsizleri ihtiyacı içi~ 60,~00 kllo gazoil , c 5,000 
kilo m,ızot kapnlı zarf usulılc munııka"a' a , azolu · . . · ıımuştur. 

i\!un~ıka .. :ı J O- ı 1-929 tarı hine mu adif pazar glinıı saat ı 4 
tc icra tılınac. ğından taliplerin bu. baptaki şartnameyi görmek 
uzere her gun '\C munakıısaya Iştır.ık edecek taliplerin ihzar 
eyli) eccklcri kapalı ve mcmhur zarflarını tc\ diiçin yevmi mez

J\(ırda muancn olan saate kadar f::.tanbulda yeni postane 
hinasmda levazım müdüriyetinde müteşekkil mubayaat ko
miS) onu riyasetine miiracaatları. 

İstanbul Nafıa Fen mek
tebi mübayaat komisyo-

d . Mektebin yedi il) Jık et, ekmek ve yaş 

n un an. sebzesi yeniden kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulduğundan taHplerin yevmi ihale olan 

işbu ayın 31 lncl perşembe günü saat 14 te mek.tepte top
laman komisyona müracaatlarL 

Elbise münakasası 
GünwiiJ\.ler umuru ıııiidiiı·liiğiiııdcu: 
1 \ lcmurini ıımhaf a1.a için ) ııptmlacak clhi"clcrin 

) e\ mi nHin.ıka..,.ı ı ohın ~2 tc~rinc\ \el ()29 cari hinde munı
caat eden t.ıliplcr ,artna.medc mua~) en e\ -..af dahilinde 
tekliflerini ... rt ctıncdil,lcri için munakas:ı on giın mud
dtt1c trlıir rdıhni~ur. 

" Taliplerin \e\ mi mtimılrn-.a ol:ırak tayin edilen 
~ te~riıı-.ani 'l2'> t:ırihine ımı-;mlif cunıarcı:-.i gı.nu c.a:ıt ikide 
1 tımbul gıımnik ha~nnidiirluğu bina~ında ~timrukler umum 
ıniıdL.rluğu mut a) a ı komi-.yonuna murncatları. 

Deı11ir köpru inşası m.ü
nakasası .. 

lstanbul yollar baş mühen-
disliğinden: 

Antal\a-_\ini)e )Olu gu.lcrg;llıınd.ı \C :\Iar..l\gut J\ıı-.aba ı 
dahilinde in~a ı mukarrer küpninün ( uO) metro cıç.ıklığında 
demir kı--mı \ c do~cmc ... i kupalı zarf usuli) le munukus.ıya 
koııulmu~nır. 

:\lunal\a .t 7 k.1.nunc\' el 929 cuınartc'i günıı saat on 
bc_.rc nafi::ı Yckalc.ti ınıı:-tq.ırlık makamında mütcşckl,il 
komi ) on tarnfınd:ın icra kılınacaktır. Taliplerin ihale kaııu 
mı ile ~arln:ımclcr tarifatl daire. inde hazırlı) .ıc.ıkları teklif 

nıımc.lcriııi makbuz nıukabilindc Yeki'ılct mü:scc~arlıgınu cc,·di 

e~ lcmelcri 'c ,em iti <i~rcnınek tizcrc lstanbnlda nafia baş 
mühcndisli~ine !\nknrada ) ollar umum muclurluğtinc mura
caat etmeleri hizıındır. 

Proje 'c ,artnnmclcr .\nkarada ) ollar umum miidtiriü-
ğunden on lira bedel mukabilinde alın<ı bilir. 

YEDİNCİ BUYUK 
Tayyare piyankosu 

üncü l<EŞİDE: ıı TEŞRINİSANİDEDIR 
BÜYÜK IKUA~IİYE : 

45,000 LiRA DIR 
.Ayrıca: 20,000 l ô,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mülu)fat. 

Doktor aranıyor 
Kocaeli ı11aarif ı11l1 cliirli.i-

o·Ün(lCfl. lzmiti~1 ..\~mc~e nahiyesi. Y?U ınekt~bini~ 
b · ) uz hra ucretı maktua ıle ıa,c ve ıbatesı 

mektebe ait olmak uzcrc bir dol,tora ihti~aç ,·ardır. Tnlip 

olanlarm muhtasar tcrdimci hallcrile birlikte Kocaeli maarif 

m udiirllijtiine müracaatları. 

Istanbul Nafıa fen n1ek
tebi mübayaat komisyo
nundan: 

:\ lektcp talcbc:ıine 1 14 ih\ ı 18 takım elbise kapalı zarf 
usulik munaku :ıya konulduğundan taliplerin şart_namc) i 

görmek için her gün 'c iha1e için de ikinci te~rinin 18 inci 

pa. a~tcsi gtinlİ ~aat~ 13 tc mektepte toplanan kombyonıı 

gel mel eri. 

Konya sıhhat · ve içti
m.ai ınua\renet müdürlü
ğünden. : 

l\ hinaka a şartnamesinde yazılı şeraiti daire inde Konya 
m ıklli iş1cr ınuha ·cbesince bilıniinakasa pazarlık . urctilc 
muba,aasına }uzumu görulen ve bedeli muhamıneni 2147 
lira 84 kuru, tan ibaret olan cer.ayı nbbi} e 'e kim) eriye 
nin ıminakasa müddeti birinci te"rin 929 gayesine kad3r 
temdit edilerek gayei mczkurda saat on be,tc ihnlcsinin 
icrnsı mukarr.-.:r olduğundan talip olanlıırın pe~ nkçelerile 
mahalli cncumcni \ ilayet oda Jna ve şeraiti anlnmak için 
1,tanbul vilılyeti sıhhat ve içtimai muavenet mıidürluğüne 

müracaat!urı lüzumu ilı\n olunur. 

Devlet Demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

Ankara ile Eskişehir kısmı üzerinde bulunan Çubukabat 

'YC Yenidoğan istasyonlarının 1-11-929 tarih!nden itibaren yol
cu ve eşya nakliyauna küşat edileceği ilin olunur. 

Tiirk mektepler11 s faydalı eeerltn 
1 ilinluında o /o 2? ~llt yapılar 

tl 11 T A-R tf ESİ : 
Satı·, ](ara 

6•8 tnei 11yf1Lda 11,so 
li •ıik 'e ,.a bir çoı.. lıer.ı için Hrılen lllnlarb 

hu u 1 mahlrcttc'd llAıılmıı ucretl 
5 • - 25 
4 .. 40 

• 
ıd.ı.re ile 1;.arnrıJ~tırı\ır. 

Cn:temlz~ h:uınl Uh b'b"l edn 'IH 

H. S. H. ll&u: ac!:ıhıl 

2 • • 100 

1 

l • • 200 

1-s ucı sayıtaJı \ıo 
resmt llAnlır J .. 

Yüksek ornı.an 
nıektebi rek törlü-.., ,, d }\ J kte])İıııiz 1 / 1'e.~·riııi gun en: saııi /929 tarihinde ı ü-
şat edilerek~ tedrisata ıııÜ}Ja~eret oluııacağı 
ilaıı oluııur . 

, .... liml .... mııı ............. &B ........ .... 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

~\daJar J~azası ıııal nıli(llir
J üğiiııde11: 

14 6.ı lira -ı. kuru~ Btı) ukada Rıh tun zc BaJıl,p. zaıı o
l, ağında Xo. 16, 17 1 :--- ı cinsi b:ıhçclı gazino 'c iki dtık

kan CJ60 ta 270 hisse~i. 
ihale bedelinin nı-.fa pc~incn 'c nısfı digeri bir <:ene 

~onra istif :ı edilmek ye 'c ihale bedelinin tam:. men btifa ... ın l 
],adar hazine namına birint;i derecede ipotekli olmak ~artilc 
b:ıh'ld:ı muharrer eım ali g:ı) ri men kulenin ınulkiycti 22-J 0-

920 tarihinden itibnrcn ) irmi giın mliddcclc mtil.a) ede) e 
Yazedilmiş olduğundan talip olanl:ırın 1O-1 1-929 pazar gunu 
sant 14 tc Adular malmudürl uğunc nuiracaatl:ırı ilan olunur. 

-0- Kiralık odalı dükkan Topane Boğ:ızkeııende , T . 2, 
SLnelik l,ira~ı 240 lir:ıdır. :\hi1.a) ede temdidcn 7 tc:;rinsani 
92<) perşembe gunu saan 14 tc <lcfrerdarlıkta yapılacaktır. 

<...868) 
-0- Kiralık dukkan - Czunçarşıda ._aman \ iram s:ıni 

mahalle inin l'zunçar,ı sokağıııda J. T. l 06 tahmin edilen 
bedeli 300 liradır. Jh.iz.a)·edc 11 teşrinsani 929 pazarteJ 
gl"ıııii . aat 14 tc defterdarlıkta yapıJııcaktır. (54 l) 

-0- Müştemildtile SQ/ı/ık kdglr depolar - Y e<likulcde Fatih 
sultan Mehmet mahalle:,inin dibağhanci ı:edit sokağında 

1 ve .3 numaralı listünde ikişer bliyiik s.-ılon l."e odası bu
lunan i~i depo munhammcn bedeli 20,000 lıradır. :.\Hı1..a) ede 
pazarlık suretilc 4 te;rin. ani 929 pazarte:.i giinu saat 15 re 
İstanbul Dcftcrdarlığınduki komi yonda yapılacaktır. ( 94) 

tQa Satılık arsa - Bohaz içinde .Arnavutköylindc Çeşme 
sokağında c-..ki l 3 yeni 2 I numaralı bir tarafı terzi • ·iko· 
linin hancııi bir tarafı l lallaç) an Ef. hane~i bir tnrnfı ma
rangoz Yorginin arsa-.ı tarafı rabii çeşme sokağı ile mah-
dut bir kıt'a arsa satılıhtır.. Tahmin edilen bedeli ı 25 lira
dır; müza) ede I 1 tc~rins<ıni 929 tarihine mu adif pazar
tesi ~ünii saat 14 te Defterdarlıkta y:ıpıl:ıcaknr. (587) 

tQa Satılık eLı, dükkdn ı•e arsalar - Boğaziçindc \rna
' utköyiiniin Yahudi sokağında eski 4-14 yeni 32, 12, 2, 
4, l, 14 N, bir tarafı ])jmitri Kalfanın arsası bir tarafı yeni 
açılım yol 'e tarafı rabii Yahudi sokağıylc mahdut. 4 kıt'a 
arsn J kıt'a dlikkan 'b ı kıt'a ev satılıktır. 

Bedeli 4 senede \ ' C 4 taksitte verilmek şartile muham
men kıymeti ı 4 ı tı liradır. :\luı.ayede ı J tcşrins<ıni 929 
tarihine mlisadif pazartc i glinii saat I 4 tc Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (477) 

-0- Kiralık bostan - Bebekte Kliçiıkbcbek caddesinde 
·~: 2, 10 dön~nHhir. Senelik kirası 120 lira olup 3 sene 

muddetle kiraya 'eritecektir. .\Hiza yede pazarlık surctile 
20 te~rinsani 929 çarşamba günti sant l 4 te Defterdarlıkta 
yapılacakur (798) 

-· -0- Kiralık köşk .\yıısağa kasrı mli:~tcmilatından (Çinili 
koşk demekle maruf) önünde tatlı suyu bulunan havuz ve 
arkasında gli' ercinlik mahalli ile iki dönlim ormanı mü te· 
mildir. Bcrımıcihi kc~if 680 l 12 kunı,luk tamiratı iki~ ay 
zarfında yapılmak 'e bedeli icardan mnhsubu icra olunma
mak şartile ve sene\ i 480 lira bedel \'e 3 sene müddetle 
icrn raptolunn_ıak lizcre mı.iznyedcyc konulmuştur. l'\lüzayeye 
pazarlık suretılc 20 tcşrinsani 929 çıır~amba giinü _aat ı 4 tc 
DeftetdarJıkta yapılacaktır.(738) 

+ Satılık iskambil kağıtları - Defterdarlık daire:,inde mev
cut şeraiti mulıarrcrc.;i daire~indc satılı~a çıkaJıJmışar. Fazla 
malômat için . Def terdnrlığa müracaat olunma:st, ~Hiza yede 
pazarlık surecılc 20 te,rinsnni 929 çar~amiıa günü saat 14 tc 
Dcfterdıırlıkra ynpılacaktır. (2J9) ) + Kir?lık_ ~ahçe ve . tarla - Kemerburgaz nahi) esinde 
1 ctna~u~ çıftlığı n~u~tc~mh\tınd:ın Pa~rbahçe namile maruf 
30 dollıım bahçe ılc ;, döniım kır tarlası 3 sene müddetle 
kimya \'Cril_eccktir. 'e.ncne~ik kira ı 120 lira mliz:ı) ede pa
zarlık suretıle 20 tc,rın anı IJ29 çar,amb:ı gı.inü saat 14 te 
ddtcrdarlıkra yapılacaktır. (5u9) + Satılık köşk ve koru - L ~kudarda Kuz~uncuk cadde· 
sinde c ki 27 yeni 86- 6 ı o. lı c::ıkıt h:ınednn azasından 
.:\1chmet Selim Efendiye air t:trnfı dm jr}a muhııt ve üç 
ma ura ttıtlı ll) u ıntıhtc' i koru ve 7 oda 2 salon ve 
miiştcmih\cı aireli köşk kapalı zarf usuli!e satılacaktır. Be
deli def'aten verilnıck ,artilc muh:ıınmen kıymeti ı 5000 
Jiradır. '!~ti ipler 1 l 25 liralık teminat para veya mckmplarile 

· teklifnamclcrini 12 tc~rin"ani 920 tarihine müsadif snlı glınü 
saat 14 te İstanbul Defterdarlığında müteşekkil komisyona 
vereceklerdir. (1004) 

Kiralık cÜazl -- llaltlimanında Kulelibostan ü::.tünde ı 5 
dönüm fundalık olmak ii7.ere \'erileccktir. Senlik kirası 75 lira 
müzayede pazarlık surctilc 20 teşrinsani 929 çarşamba gtinü 
saat 14 teDcfterdarlıkta yapılacaktır. (571) 

Satılık an~z - Dolmabahçede saray karşısında Sı:kban· 
lar koğusu tahmin edilen bedeli J 4 2 lira 81 kuruştur. l\lü
zayede pakarlık suretilc 20 teşrinsani 929 çarşamba günü 
saat 14 te Defterdarlıkta )Cpılacaktır. (687) 
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Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Cal.Atıı KısprU 

baıında. Be)oğlu 2362 Şube 

ııcented: Mahmudiye Ham altınd;ı 
İıtanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 

] 

(Ankara) npuru 31 T qrinevvd 
Per~cmbe nk~amı Cıılııta nhtmun· 
dan hareketle Zonguldak, ine· 
bolu, Sinop, Samsun, Üme, 
l 'ntsa, Ordu, Circ4on, Trabzon, 
Rizeye gidecek \C Of, Trabzon 
Polathane, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop, İneboluya uwa· 
yarak gelecektir. 

izimir sürat postası 
( GÜLCEMAL) npuru 

T eırinsani Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hııreketle Cumartesi 
ıabahı İzmire gidecek ye Pazar 
14,30 da İzmirden hareketle 
Pazerte•i sabahı gelecektir. 

Vapurda mUkemmel bir or· 
lı:eıtra ve cazbant mevcuttur. 

lntalya Postası 
(KONYA) vapuru 3 T eırınsani 

pat.ar 10 da Galata rıhtımından 
lıarcketle lzm1r, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gidecek ,.c dönütte mczl:Or lake· 
lderle birlikte Andifli, Ka!kan, 
Dalyan, Marmaris, Salcız, Çanak· 
hlc , Geliboluya uAnyarak 
gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELIBOLU)npuru 2 T eırinsanı 
Cumarteıl 17 de idare nhtıırun· 

dan hareketle Gelibolu, Lapseki, 
Çanakkale, lmroı, Bozcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, LApsekt, 
Geliboluyn ~yarak gelecektir. 

Pake ve Mesajeri MariUm 

Kumpanyalarının Vapuru na 
Güzel seyahatler 
Her harta ( Marsilya ) ya ha

reket eden vapurlar Pire ve 
Napoli limanlarına dahi uğrar

lar. Tafsil!t almak üzere l(ara
köyde Lorant Röbul vç sürek!· 
sına müracaat olunması. Telefon 
Beyoluğ. 203-2()4-17()4. 

iLAN 
•şark demiryolları i,ledici 

kumpanyası tarafından tah· 
minen 980 ton bir pard 
eski demir satılacaknr. AlA· 
kadarlar daha ziyade tafsilAC 
almak için Sirkecide kun1• 

panyanın miidiriyetine mtira· 
caat edebilirler.,, 

·~ """""""'"""'~··; ~ DOKTOR • I 
; AhınetHaı11ıt~ 
~ Cilt. ıaç,Firengi ve Zah ~ 
İ revi haatalıklar mütehatS111 
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~ Galata, VoyYada caddesi Ad11
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Anadolunun her köfe- 1 
ıinde birer çocuk .-r:; 
yımn yükselm- tç 1 .. 
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