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~ocalar sefirler, üst kat 
~I 1iıı locoeını hanımlar 

<lıınnllflardı. • 

)~~vvela iılmler okunarak 
~ la.ına yapıldı ve ekıe -
(tt olduğu anlatıldı. 
~y,famıazda) 

ecliste 
' 
•tıtihaplar 

~ a • ·· .. Diıçi mektebinde ders 
A • M. M. reidfğint lt~rar vermek istiyor 
~ edt/en Kdııım P~. Hıı. Doktor Opritz namında 
)lilt ara, 1 ( A. A. ) - Amerikalı bir dişçi lstan· 

~ "
1 

Mınet Mecllılnde 
-'tlı cıı h bula gelmiştir. Mumaileyh 
lııkıa ın ur Hazretlerinin difçi mektebinde Amerikan 

'tt .;, rından ıonra riya • 
'llV usulü dişçilik öğretmek ar· 

~lıt anı intihabı yapıl • zusunu beyan etmiştir. 
~k~ . Meclla :iyaıetine 
~'ı ~aır ıneb'uıu KAzım Doktor Opritz Darülfü-
ı. il. 1i ı nun nezdinde henüz resmi "i& azret eri mevcut 
~lh llıel>'uıun ittifakı ile bir teşebbüste bulunmadı-
~IJı~I> edllrnittir. Reis ve- ğından, alakadar memurlar 
i~tttte·rlne 268 er rey ile Amerikalı doktorun arzusu 

r:.r ııı Ali (lıtanbul}, Ha- hakkında bir fikir beyan 
) er"bzon), Refet (Bur· edememektedirler. __ _ 

Sıa. el'ler intihap olun • Romen to-;...,idoları li· 
\;dır. İdare amlrlikle • t' 

~ecıp Alı (Denizli), manımızdan geçtiler 
·ııcı (~Çanakkale ), Falih Mareşti ve Maraşeti na· 

d., .• 01ıı_) ve katipliklere 'k' R torpı' "t ·• ~ mındaki ı ı omen • 
t ~- ref (Afyon), Hır.y- dosu dün sabah saat 8,30 
r~\ llftii ( Denizli ), Sü -
1 
V~ ( Tokat ) , Avni da limanımızdan geçerek 
~~~'t) Beyler ıeçılmtı- tamir edilmek üzere ltalya-
,l, ya gitmiılerdir. 

,;zardan morga giden kadın 
eQ.sı "!lasta/ığı yanlış anlaşıldı; o yüz

den öldü., iddiasındadır .. 

~ı~ ı'ıturnıaz B. Nazmiye Hm. 

~ illi! \'e adliye hir 1 Küçük Mustafapafada 
\ıı ile ırı vak'aaı tah- Kara sarıklı mahallesinde 

llleıgul olmakta- oturan bahriye inıaiye 
( Alı taralı 2 inci ıapfa.,ucfn ) 

Saat 19 dan itibaren halkı okutma ordusu seferber hale 
geçmiş ve bu hadise, açılan mekteplerde· müsamerelerle 

teg'it olnnmu~tu ... 

Dün akşam açılan M11 el 

Bir aydanberi hazırlıklarının 

tamamlanmaslle u~raşılan halk 
okuma : ve okutma ıderberlı~i 
dün akıam ıaat 7 den itibaren 

bütün memlekete ıamil bir 
faaliyetle başlamış, bütün Mil· 

let Mektepleri resmen küşat 

edılmiştlr. 

Faaliyet başlarken 
Dün ıabahtan itibaren Lü

tiln ılk tedrisat müfettiıleri 

kendi mıntakaları dahilin· 

deki ılk mektepleri teftiı ede
rek, Mıll,ı dernanelerinl gez· 

j . ' 
J 

m~leplerinden birisinde yapılan 

mişler ve yapılan hazırlıkları 

gözden geçirmiıltrdir. Mufet· 
tişleriıı kontrolleri ak~am üzeı i 
du<anderiıı kü~ıdından ş?nra 

da devam etmiştir. 

Bu meyanda Maarif milclü
rümüz .\lı Haydar Bey de b!r 
çok millet mekteplerini ltfı,ı 

tlmiş, faalıy, it ıekteye uğrata

cak en ulak ek ikliklerin Lılo 

gözden kaçırılmamasını bıldir· 
mlştir. 

Başlangıç merasiıni 
Dün akının saat 7 de ~lı· 

ri:nizdeh bülün mıllcı mektep-

" Ottt 

müsamerelerd;n bir lnllba 

lcrl heyecanlı ve hararetli me
rasimle küşat edilmittir. Sınıf
ları dahilinde millet dersanelerı 
tesis olunan ılk • mc't I . Kep crın 
hemen lı · d '-ep•ın e Küıat saatınden 
evvel muhtelif müsam<reler, 
gü~el ve terbiye,;i ejtlenceler 
İertip olunmuf, bu müsamere
lerde kadın, erkek halktan pek 

~oğu samimi bir alaka ile hazır 
.J;ıılunmuıtur. 

Mü.amereler bittikten sonra
da mill<t mekteplerine razılan 
balk der .. nelerdeki mfikilcrin~ 
(, lıtanlı 4tincü ıa)·ıfanuzd.ıdır) 

5 inci sayıfamızda 

Sinema 

Araplar 
• • 

Balfur beyannamesinin 
ilgasını istiyorlar 
İngiltere (tarafından üç 

mebustan müteşekkil bir 
tahkik heyeti Kudüs; gön
derilmiştir. Araplar bu 
lngiliz heyetine iki teklif 
dermeyan etmişlerdir. Bun· 
!arın bir~ Filistine par· 
la mentolu bir hükumet 
temin, ikincisi Filistini 
Yahudi yurdu yapan Bal
fur beyannamesini ilga et
mek. 

Araplar ılk defa olarak 
Balfur beyannamesinin il
gasını resmen istemekte-
dirler. \ ' 

Romanya sefiri 
Romanya sefiri M. Fila

litti yarın mezunen mem
leketine gidecektir. Sefirin 
gaybubetinde maslahatgü
zar M. Aanastasiu sefaret 
işlerine bakacaktır. .... -- -

F ort arabaları ucuzluyor 
Octnıit, 1 (.AA) - Fort 

"' otomobil ile kamyonlarının 

Hatlarında 20 ila 200 dolar 
tcnzi'At kra edilmiş olduğu 

b;lclt-iliyor.j 

VAKiT 
iJepyeni bir şekil 
(!ğ!enceli ... . 

ımaydalı ... . 
IDlmi ... . 

liikri ... . 
Uktısadi .... 

Bizahi ya?Jlar : ... 
~.s. V.s. V.s. 
(!Jtanmaz adam! 

Devlet 
... 1 

bankaıt· 
' 

Ctmal Jldsnü B. ....... 
Ankaradan gelen malu• . --mata nazaran Devlet ban• 

kası teıkili hakkında haJ 
zırlanmakta olan kanun\ 
layihası yakında Millet" • meclisine verilecek, aüratle 
müzakere ve intacı istene· 
cektir. 

Paramızın ısikrarı cihe 

tinden bu kanunun kabu· 
ille bankanın bir an evvel 
faaliyete geçmesine şid·, 
detle lü:ı:urn ırörülmektedir 

Bankanın umumi mü• 
dürlüğüne Maarif vekili 
Cemal Hüsnü beyin tayin 
edileceği ıöylenilmektedir. 

Polise~kanışerefine 
verilecek ziyafet 

-
Cümhuriyet bayramında 

Ankarada yapılan büyük 
geçit re•nıine iştirak etmek 
üzere Ankaraya giden po• 

~ lis tabunı erkanına Dahili· 
ye vekilimiz tarafından hir 
ziyafet .-erildiği yazılmı§tı· 
Ankarnda foto muhabiri· 
miz tarafından teıbit edilen 
intibaı tııhdL.-n ediyoruz. 

,, 



-
l~~~e~1 Yeni Efgan nazırları 

Makdonald Amerika Şimdiye kad';ır ne hı~1netlf~ sördültr? 
Tercilmei hallerine dair malumat ... 

seyahatinden memnunl.1r-~~-~ 
Londra. I (A.A) - ~ 

vekil r.ı. !\Tak Donald, bu 
sabah Liverpo1a gelmiştir. 
.:\lıımaileyh Amerikayı ziya· 
r tten maksut olan gayeyi 

elde edilmiş ve yeni bir 
ınc:rha'eye doğru yolun artık 
açılmış olduguna kani bulun

dı ıtuııu beyan etmi~tir. :\Iu
nıailcyh Amerika reisicüınhu-
ru \\1. flover ile mülAkatı. 
nın ve gerek müşarünileyh 
ile \'C gerek sııir Amerikan 
ricali ile yapmış olduğu mü· 
zakerntın iki milleti yekdiğe
Jine çok yaklııştırılmış ve 

nıt•tekabılcn yekdlğerinl an
lama'.:ırın:ı meJar olmuş ol· 
<luğun;ı snmimi surette kani 

bllluıı<lup;unu soyledlkten son
ra icra ctml~ olduğu seya. 

halin di{!;cr devletlerle cihan 
suihumın muhafaza;ı sahasın- l 
da dnba müc-ssir bir surette 
teşriki mL'Saİ ctmeğe doğru 
bir 1.cmln hazırlamış olduğu
nu il \ e eylemiştir. 

lbrahim Tali B. 
Ankara, l - Birinci 

umumi müfettiş lbrahim 

Tali Bey bugünlerde bura
ya gelerek ıaıntakasına ait 
işler halckıııda alakadar ve

ki1etforle temas ~ecelctir. 

lş kanunu 
Ankara. 1 - f ş kanunu 

layihası Devlet şuraımda 
tetkılc edilmektedir. 

Yakında intaç edilerek 
.neclisd verilecek ve bu 
devrede müzakere oluna· 
cakbr. 

Mezlllı ıırnı 
• 

[Üonlı l iad ıay{......ıa] 

zabltlitfnden mlltebit 
Mümw Beyin zeYcesi 

Saide Hanım yatmakta 
oldu#u Galatada Sen jorj 

hastaneaincle ölüp E,üp 
mezarlıfı.na a<>mülüyor. 

Birkaç ıün wnra Müm
taz Bey müddei uınuıniliie 

ve &abataya müracaat ede
rde ze ce-inln yanllf lef
hia ve sarrl fenni tedaYi 
yüzünden öldüiünü lcldta 

ediyor. Bunun üzerine c:e
aet me7.ardan çıkanlarak 
morga nakledltiyor. Morg 

bu hu,u;la hen~ raporunu 
vennemi~tlr. 

Yeni Efgan ~V«/eıli V ılı Han (&alda) geni lı.-bıge nazın 
Mahmul Han ( şa#da) orladakı /eıral NaJir Handır. 

Dün bir ajanı telgrafı tlle istihdam edildi isede 
yeni Efgan kabineıini le.im· Amanullah Han Avrupaya 
!erin t-kll etti1-lni bildin" - h k --,. ıo;• scya ata çı bğı zaman 
yordu. Bu kabine de Baş- istifa etmiş ve Nadir Han 
vekaleti ve harbiye nezare• ile beraber F ransanın cenu• 
tini ltgal eden iki phıiyet bunda yerleşmiıti. Efganis· 
vardır ki ehemmiyeti mah· bin isyanı baş gösterdiği 
su sayı haizdir. 

Bunların tereümei halle· zaman biraderlerile bera· 
ri hakkında şu malumatı ber iıyanı butırmak için 
aldık: Efganistana döamüıtür. 

Şah Yeli Han, 1885 ~e· 
nesinde Deredun şehrinde 
(Hindistanda) doğmuş ve 
orada hususi surette mek· 
tebi ili tahsili görmüştür. 
Aileti Amir Habibullah 
Han zamanında Efganista· 
na tekrar geldiği vakit, 
büyüle biraderleri Mehmet 
Nadir Han ve Haşim Han 
ile Efgan ordusuna intisao 
edip miralay rütbesine ka· 
dar yiibeldi. 1919 senesin· 
de vuku bulan lngiliz • Ef
gan harbinde cenup cep
hesi başkumandanlık vaıi· 
fesini deruhte eden Nadir 
Hanın maiyetiıı de Ve:ı:iris
tan de büyük muvaffaki
yetteler kazandık! için 
A111ir Amanullah zamanın· 
da Jeneral rütbesine terfi 
edildi. Nadir han Harbiy~ 
nazın olunca şah Veli Hın 
bir zaman baş kumandan 
nkili ve daha sonra Ama
nullah Hanın yaveri sıfa-

• 

Mehmet Han, Nadir 
Hanın en küçük kardeşi 

olup 1888 senesinde De· 
redunda doğmuş ve bira· 

derleri gibi hususi surette 
tahsil ali görmüş. Emir Ha· 
bibullah Hanın zamanın· 
da alcrabalarile beraber 
Efganistana gelip Habibul· 
lıh hanın yaveri tayin edil· 
miş. Efgan istiklal harbin
de 1919 da Nadir Hanın 

miiy«"tinde Piver cephe
sıni faik lngiliz kuvvetleri· 
ne karşı muvaffakıyetle 
müdafaa etmiş ve Amanul· 

lah tarafından cenup vila
yeti valiJi ve kumandanı 

tayin edilmişti. Efganistan· 
da isyan çıktıtı vakit so
nuna kadar asilere muka· 

vemet eden yegine kwnan
dan Mahmut Han idi. is
yanı butımıak için Mahmut 
Hanın elindeki kuvvetler 
Nadir Han için ilk istinat 
nolctuı olıallfbı. 

intibalar DliD keııdlslnJ gören bir 
mµ}ıarrirtml7e bu meseleye 
daJr fU aüzleri aöylemiftir; [ Üst tarafı 1 nci ıayıfaınızda J 

M ()ç ay evvel zevcem Müteakiben Reisicümhur 

Dı,.rda halktan b1n1en:e 
kiti oparlarden d!nled«lde
ri nutkun b6Jiik hatibini 
saatlerce beklecli. Ve onu 

em&alalz bir muhabbetin 
vecdi lçerblnde tefYi ett) , 

Ha..ld ha&tabaneelne yattı. Hazretler! tiddetll Ye ıii • 
Burada roaıaUzme teda.W reldt alkqlar aruıncla ri • 

gördü, ve sonra Bursa kü· yaeet künGıOne çıkarak 
kürt ban101an tavelye cdt- geçen seneye ait izahat ile Ö·ı 
terek taburcu eclı!dı. Bir n1Im6zdeki ııene hakkında 
mA.u~ •nnra keadiatni Sen- veciz nutuklannı irat bu. 
.._ - )'Ul'dular. 

jorJ baataneelne ptlirdllm. 

Sonra riyuet intlbabt 
rapılarak müttefikan KA • 
zım Pı. relı olarak aeçildf. 

da sahibi 
lnlli mihrMe yakında 

Ankttraya gidiyor 
Bir hJftadanberi şehri

mizde bulunan. M. Vadia, 
dün cuma namazını kılmak 
üzere Ayasofya camımı zı· 

yaret etmi,tir. M. Vadia 
ayın altısında Avrupaya 
gidecek ve orada bir tet· 
kik seyahatinde bulunduk· 
tan sonra memle:.:etine avdet 
edecektir. M. Vadia Boınbay 
şehri karşısında kain iki 
büyük adanın sahibidir. 

Ne vakıt yapılacak? 
Şehremaneti ile bir Al

man grupu mümessili M. 
Lidman arasında tiyatro, 
hal gibi bazı mebani inşa
atı hakkında görüşüldüğü 
malumdur. Bu şirket prn• 
]eleri hazırlıyarak, beğeni
lirse inşaat için münakasa 
açılacaktır. Mevcut tasav· 
vurlara göre yapılacak ti
yatro binasının üst katı 
şimdilik konservatuvara tah
sis edilecek, alt katı da 
aari banyoları ihtiva ede
cektir. Bir d~ havuz yapı· 
lacaktır. inşa masrafı vari
dattan ödenecektir. 

Güneş tutuldu 
Fakat görmek müşküldü 

Rasat merkezlerinin ev
velce tesbit ettikleri güneş 
tutulması hadisesi dün vuku 
bulmuştur. Küsuf dün saat 
13 ü 41 dakika 10 saniye 
geçe başlamış, bir saatten 
biraz eksik devam ederek 
saat 14 ü 23 dakika 25 
saniye geçe nihayet bul
muftur. Dünkü küsuf e&na
ıında ,ırüneşin takriben beş· 
te bir kısmında halkavi bir 
karartı hasıl olmuş, bu 
miktar nisbelen az olduJu 
için çok hafif ıurette gö
rülebilmi~tir. 

Küsuf saatleri evvelce 
ilin edilmiş oldutuııdan 
dün b11 müddet r.arfında 
bir çok meraklılar ıfın~in 
üzerinde ıölıe aramıtlardır. 

Mürettipler 
Dün kongre 
yapamadılar 

Burada ela haatalıfı fren. Zaman zaman alkıflarla 
,ı olarak teıhi• ettiler Ye kMilen nutku hıymetli ııö
frenal fll'IDl'••IP b-tleclı- rütler ve büyük ınuvaffa • 
lar. Ha.atam 11 ılln yat- ki1etleri göz öniiae koyan 
taktan sonra öldii. ÔlümG- kudret kal'fıaında allutlara 
niin ıebebi baatalıfın yan- nizanname hilafında aamıın 
lıt ıurelte tethU edilerek de ittirak ediyordu. 

Alkıılar aruında kürsi1e 
&'elen Paıa Hazretleri M Be
ni bu içtima aeneal içinde 

mecliı reiıimiz intihap et-
tiğiıı!zd- dolayı tetekkür Türk mürettipleri cemiye-

tinin senelik kongre;! d[in 
ederim. Ve itimadınıza na-

kendJaine ilne teclaviıl ya. Bilhassa Büyük Reisin 
pLmaaıd r. kara ve deniz kuvvetleri • 

Buradan aldığım bir ra- ınlze olan yanılınaz itima· 
poru mttruf bir doktora dın derin bir imanın alkıt 
gciterdlm o da menejlt tufanı kar§ılıyordu. 
-ledi. H danede ehemmi- Harici siyasetimizin sulh 
yeti~ bal madılar. Zevcem e&3.slarına istinat ettiği 
ölüm b~ l'nc!e iken bile h akkındaki beyanatlanna 
"end! ine yapacakları şı- meclis tezahürlerle ittlrak 
rmga için benden peşin etti. 

pr.ra istedi ~r ve parayı Aziz münci candan çar
alır.:ıdan r.n1a yapmadı· pan ellerin alkış sedalan 
u. araaından kürsıden indiler. 

ccmiyet binasında yapıla-
iliyetinı benim için en büyük cuktı. 
mazhariyettir ve uıuvaffa. Bazı sebepkr dolayısile 

kiyet menbaıdır. Meclisi ıçtıma yapılamamış başka 
aliye muvaffkkiyet, hepi· bir güne bırakılmıştır. 

~~~: s;:~~t temenni ede- l s e ah eli o r 
Muteakıben reis vekil. yy g y 

tiklerine intihap edilen Bu sene gelecek seyyahlar 
Hasan ( Trabzon ) Esat Buraaya da gidecekler 
( Bursa ) Nurettin Ali (İs- Bu sene memleketimize 
tanbul ) B~yler kürsüye mühim miktarda seyyah 

geleceği haber verilmekte· 
çıkarnk teıekürde bulun· ı d Ş ir. imdiye kadar alınan 
dular ve alkıılandılar. malümata nazaran kanunu-

Kü.çQk Haberler 

~~ıles~ilDı esıiye 
Atletizmde muvaffakiyet 

Kabineye ait madd~ 
ler mi tadil edilecek? 

T etkfllb ceaat1e kan"' 
ımııun bazı maddelerfnlO 
t adn edilece~i hakkındl 
bazı rivayetler mevcut ol-

Dün 200 metre ve disk atma re
korları kırıldı du~ telgraf haberleri olw 

Dün Taksim sitadyomun
da ve Kadılı:öyiinde mühim 
ıpor hareketleri olmu,tur. 
Taks•mde üç futbol maçı, ı 
Kadıköyünde de rekor kır· 
maya çalıımak üzere at· 

letizm antrönörünün nezare
ti altında ailetizim müaaba· 
kalan yapılmıtbr. Bu mü· 
sabakalar hayli mühim ne· 
tlceler vermiş ve üç Türkiye 
rekorunun kırılması gibi 

muvaffakiyeler kazanılmıştır. 
Stadyumda evvela Ga

latasaray küçüklerile Hi
lal küçükleri klU'fılaıRUJ, 
Galatasaraylılar ikiye kar· 
tı 4 sayı ile galip gelmi§· 
!erdir. 

Bundan sonra Betildat· 
la Albnordu kartılaşmıı 
bunda da Betiktat mühim 
tayı farklle kazanuıı~ır. 

Günün mühim maçı olan 
Galatasaray • Rum muh
teliti maçında da 5-1 Ga· 
luaray takıDll galip gel· 
miftir. 

Calatuara11 liçüncü ve 
blriAcf takımından oyun· 
cularla lefkil cdtlmi,U. 

KiMlılcllyünde 
Kadık6ynnde yapılan at· 

letfzm mllaabakal•rına Ga· 
lataıaray, Fencrbahçe, Har· 

biye, l.tanbul Spor kulüp
leri ifUrak ebniflerdtr. 

Yenibütçe 
[Cst tarafı 1 inci ı;ayılaıı.ıızda ] 

Şurayı devlet : 229,833 
lataı~ı. u. M. : 62,oo5 
Diyanet itleri reiıliii: 1,677,157 
Maliye vekaleti :15,885,792 
D6yuıau wnwniye :33,066,591 
Gllmriilder U. M. : 5,152,030 
Tapu n kadaatro u. M. : 1,400,495 

Deblliye vek&leti : 4,161,368 
Poota teleraf ve : 5 ...,9,520 telefon U. M. •'" ., __ ,_..., . .............. ,.., ....... 

,. u. M. 
JaadarmaU.K. 
lak&a mliıllrllll ' 
Hıırlciye •ek•l.eti 

Matbuat" --~ 
lWılaat ... i~·· 

muavenet V • 
Adliye vekAletl 
Maarif yeklleti 
Nafta •.Wl.eti 
ildi.at •tılcileti 

: 4,529,1184 

ı 1,Gl&,738 
: 1,480,880 
: 3,918,808 

ı 440,382 

: 4,399,106 

: 7,252,881 
: 8,137,233 
:34.00S.OOO 
: 8,482,%34 

......... u. M. 300170 : . 
Mllll Mldafaa Vekileti 

Kva :56,389,208 
H .. a : 1,215,980 
Deıü : 6,186,356 
lmıılMı harbiye ı 4,842,489 
HU-ita u. M. : 681,026 
Varidat hlitçeaiAln müfredab 

bualudır 
IBJUYUıta Yersiler :48,525,000 
Bilvaaıta veqiler :94,350,000 
lnhıaarıar 't'arİdatı :47,130,000 
D...,.a harçlan n 

kaycliyeler :l4,ll06,000 

Mü•-ler huılab : 7,346,000 
Müteferrik huıllt : 11,1133,000 
T •'t'İuttea tahailit : 200,000 
Mülga vergiler ba· 

kayuı : 800,000 . ............ " .............. -............. _. 
ıaniden itibaren lstanbula 
beş bini mütecaviz seyyah 
g~lecektir: 

Bunlardan maada ilk ba
harda diğer bir çok mü
him seyyah grupları da 
memleketimizi ziyaret ede
ceklerdir. Milli Türk seya
hat acentalığı mühim sey
yeh gruplarını Bursaya ka
dar götürmek üzere şim· 
diden alakadar makamııt 
nezdinde teşebbüsata baş
lamışdır. 

Neticeleri ıunlardır: 
50 m. koıu: Semih (G.S) 

(2) saniyede. Saki ( F.B. ) 
ikinci. 

200 metre: Mehmet Alt 
(G.S) ·birinci (22 4-5) sa • 
niyede. 

1 Bu rekor yeni Türkiye 
rckonıdur J 

400 metrede : Semih 
( G. S. ) birinci ( 52 4-5 ) 

aaniyede. Sait (F.B) ikinci. 

rak çıkmıftı. Tamanıil' 
tc•yit edilmemiı olan bO 
rivayetlere nazaran Tetkİ' 
lfıtı cıuiye kanununun bil
hasta kabine hakkıncP 

i m-'ddelerinde Amerl~ 
sisteminin kabulü te~ 
olunacaktır. 

+ Çatalca çifçlleri ucıd 
petrol meselesi için iktııal 
vekaletine telgrafla miil'a' 
caat ebniflerdir. Bu telgraf> 
la kendilerine ucuz petrJ 
verilınediğl takdirde elle • 
riııdcki makinalarını kul ' 

800 metrede: Muhtar Be
dii ( F. B.) birinci ( 2 d. 
13 s. ) de Hikmet ( G. S ) 
ikinci. 

lanamıyacaklarını bildınnelr 
tedirier. 

1500 metrede : Ahmet 
( F. B. ) birinci ( 40 d. 40 
ı. ) de. Vaaıf (G.S.) ikinci. 

Üç adım uzun atlama: 

Riza (Harbiye) 12 m 58 S. 

birinci. Tahıln (F. 8.) 
ikinci. 

Dlsek atına: Veysi (ls
tanbul spor) birinci (36.17 
m) Bu rekor yeni Türkiye 

rekorudur.) Burhan (F.B.) 
Sırıkla atlama: Sabri 

(F.B.) ( 3,10 m) biriııci. 

Nuri (F. B.) ikinci. 
Gülle atma: Veysi {1.1) 

birinci (11,35) • Burhan 
(F. B.) ikinci. 

Müsablıkalara Federal• 
yon tarafından davet cdt· 
len sporcular lfİl'lDifUr. 

Vaktın-
--avukatı 

Bir itiraz 
hmlrde Y'. A. &ge 

+ Rusyaya ihracat yı• 
pan tacirlere gösteril-' 
müşkülat hakkında hOkO° 
metü~1iz l&z.ım gelen teşelr 
büılerde bulunmuf ve neti' 
ecele kıymeti bir m11Yo" 
lirayı bulan mallar üzeril" 
deki haciz kaldınlını,ıır. 
+ lstanbul maarif ftf. 

na:avini Sait Bey, mülkl1' 
mektt bl fransu:ca muatllJI' 
llğine tayin edllmiftir. 
+ Ankarada ıehit J" 

da rmalar için bir abidl 
rc'.rzedilecektir. 
+ Son Mhtekirlık aı' 

rir.e Mezat ldanıctnde lf 
diye uaulll dellttirilınJfd' 
+ EYYelld pce ,..tJI 

Karak6yde cl6rtyol Jıll 
dan ıeçen ot-oblller 1 

rada meY!d alaa ~ 
m--tan tarafmclan ili 
durulmat Ye tofirW. '1 
sikalan aonılmllflW'. rlıİ 
çede birçok yMkeeıs ,,JI 
bulunmGftur. 
+ E-..bf mlld6rlGJO "-

rldatınm kolayca :aıl 
için yeni te tfd'Jt J'BPJfflf' 
karar vmmiftir. ~ 
muhtelif yerleriade pıbJI 
açmak bu kararlar il' 
ıındadır. . .ı + Gazel aan'adar .,... 
fi bu acne için zeaPt t! 
faaliyet proııramı ~ 
mqtır. San'ata, lhım~ ~ 
taalltk denler, le~ 
lar Yerilecek, on bet ~ 
de bir dem........
yap1lacakbr. -' 

• Olrtunoaclald ~ 
mal tahktkab- ı1-;. 
edilmektecltr. Şimdi,. ti 
dar 6-7 bin ....... J 
auüsHmel teapit ıJtl~ tf 
Bunlu ilaWlil, ~ -
rifeden ıaol(lan ..-il J 
maktır. Otjer taraft.8111 
çektir.den meaıurlard91' • 
da kbnaenin bu qte .~ • 
kası olmaclıfı da ~ 
mıi.ktadır. 

Avukatlık kanununun mu
vakkat maddeli muçibince 

teşekkül eden tefrik mec· 
!islerinin lc.aralannm kat'i 
olmadığı gene bu kanunun 

ayni maddesinin IOll fıkra· 
sından .Şarabaten alaşıl
maktadır. Siz, tefrik encü· 
meninin haklcınıı.da mane

vi prtlan haiz olmadıtına 

dair verdiği karara mu• 

ıyyen müddet içinde 
itiraz: ettifinizi ve itiruı

nızın kabul olunmadıtını 
bildiriyorsunuz. Muvakkat 

maddenin son fıkruında 

a Adliye Vekiletince ittihaz 

olunacak karar kat'idir .• 
denildiğine göre Şurayı 

Delllete yapılan itirazın ka
nuni bir kıymeti olmamak 
lazım gılir, ki bildirditini· 
ıe göre, netice de böyle 
olmuştur. 11""'--------

Yarım &Ar evvelki Diğer taraftan Şurayı Dev

letin verdiği karann Iİze 

henüı tebliğ olunmaına11 

sadece resmi bir muamele 

noktasından münakaşa edi

lebilir, yoksa evvelki neti
ceye tesiri noktasından e
hemmiyeti yoldur. Bu ka
rar bellı:'.i de lzmir Baro· 
auna bildirilmiftlr. 

1'ürkiye-lrak hududu 
Ep&iyaaeı!n Batda.t -

habirind- aldıfı mala .... 
ta göre Tllrtye • Irak daimi 
hudutkomisyonunun Tflrk S 
azaları Muıula muvasalat 
etmiıtir. Bu heyet her altı 
ayda Türk veya Irak ara· 
zlsinde toplanarak, muahede 
ahkaDll datreainde hı;dut 

üzerinne tehaddüs eden ' 
davalan halletmektedir. 

VAKii,~ 
2 ıe,,ııı-' 

........... T6nel J.akır 6;,; 
alırken Hkı11" ~ 
neuill6nden ve '" 
meddiyeyen/1'. _,,,,.,ı 
havvifl .,mıe~ 
dol•yı fılcıP ~ 
ücret le rirıln ~ 
clcrde5'1 iJll ~ 
mesnuıdar• "'1(_ 

TrlUnV4Y Jalıl,;.;: 
'le bir ı;::J:ıtl*lı' 
façtırUI 
una,yo~ __,_,,ıtı 
Şirketi ~~.İe 1101' 

nk.şam on ~e~ 
riiden 1uya"" ~ 
Rumelihi5~r.:::: 111' 
ddT bir ı·orz~'· 
rafaclJ~ı s6Y 



Ym12T ....... 

ransız kabinesi teş_e 
Daladyc ve Klemantelden son
ra Tardyö yeni kabineyi teşkile 

Hangisi doğru ? 
B aıta tarih olmak ü -

zere insanlığın teka-
"'ül merhalelerini kayde -
elen bütün kitaplar fU ıe • 
idıde beraberdir : 
Kadınm ıaadeti, cemiyet 

lçtndeki mevkii, o cemiye
tin medeni seviyesine gö -
tedir. Bunu, ben de böyle 
l.oıyordum. Her türlü ih -
tfya.cı kol ve adele kuvve
tbun karııladığı iptidai de
lirde cılız kadın kuvveti -
ilin, hürmet ve itibardan 
'-ak kaldıfı mutlak bir 
~at gibi kafama ya • 
ıılınııtı. hk insan, o kadar 
'ert, yalçm bir tabiat düt
~iı ile lrutatılmıtb ki 
0nun kalbinde f nce hislere 
ttilelllklerden devamlı te -
"8ürler raklaya bilmeıine 
baıkan düıünülemez. 

Ati<, elbette ille insanla 
~lltlanıııtır. Fakat bu aıkı, 

Orkunç ve kıskanç bir ih
tiraıta.n daha tkıymetli bir 
~y gibi dütünmek doğru 
lr te,his olmasa gerek. 
Dünya ilk kanlı vak'ayı 

llfk Yiizünden ve ilk me
~ bir aık kurbanından 
~~landı. Kabil, kendi hak· 
"'illa kanmamıı ve Habilin 
~i, kadının fikrini sor
lbıya lüzum görmeden 
•-.ı>etmı1u. 

Bütün içtimai tetkikler, 
)Gkıelmemtı zümrelerde 
~dın esirlilfni kaydeder

"· Kabile hayab Y&flYan 
~~ muhitlerde hala bunu 
Gtun acı neticelerile gör
~kabildir. 

memur edildi 
Pariı, 31 (A.A) - Reisicumh\11' M. Dumer8 aaat 

21-40 ta Elize sarayında M. Tardyö yü kabul etmiı 
ve mumaileyhi kabine teıkiline ~emur eylemiftiT. 

Bundan evvel M. Klemantel rebicumhura dahiliye 
nezaretine getirilecek zatm lntih•bwnc:la duçar olduğu 

müıkülit dolayısile kabine lefkiltnden vaz geçmif ol
duğunu beyan eylemiıti. 

Pariı, 1 (A. A.) - M. Tardyö reilicumhur M; Du
merg ile görüıtükten sonra M. Briyan il ziyaret el.mit 
ve M. Briyan kendiıine muavenet vadbıde bulunm111tur. 
M. Tardyö, bugün pbahleyla müpverelerine ba.th1arak 
ve gene bu sabah M. Dumer8 cevabını verecektir. 

Pariı, 1 (A.A}- Maten gazetesi, M. Briyanın M. Tar
dteuye ıu sözleri . ıöylemlt olduğunu yazıyor: Sizinle 
te,riki mesaiyi kabul eclerhn. Çünkü siz bir tal cenah 
kombinezonuna doğru yol hazarlamaiı ka'iyen hatınnız
dan geçirmezsiniz. Esasea ben böyle bir formülG ka
bul edemezdim. Siz, akıllı insanlann itimat etmeleri 
Jizım gelen merkez fırkasının adamunnız. M. Klemante
lin yapmadıfım ıiz fimdJ yapabilecek bir vaziyettesiniz. 
Neticesiz kalmıt olan iki teıebbüıten sonra sizin muvaf
fakf yetiniz ihttmallerinf zaif düıürmele uirqacak olan 
kim~lerin mı'ullyeti alır olacaktır. 

Dahiliye nazareti meselesi 
Parla, 31 (A.A) - M. Tardyö, M. Şeron M. Da

ladyenin kabinede bulunmasına itiraz etmemekle beraber 
dahiliye nazaretine getirildiği takdirde hükUmeUn daha 
ilk günden akalliyette kalacafını beyan etmiılerdir. M. 
Daladye, diğer nazaretleri kabul hususundaki teklifleri 
reddetmiıtir. 

Faris, 31 (A.A.) - Dahiliye nazaretine getirilecek 
z~tm intihabı maruz kaldığı müşkülat dolayısile M. 
Klemantel siyaıi müıavereleriı e nihayet vermittir. Mu-

mai!eyh, Elize ııarayma E,i:mezdcn evvel M. Briyanı zi
yaret ebnittir. M. Klemantel in kabine teıkilinden sar
fınazar edeceğı muhakkak addedilmektedir. M. Dalad-
ye nln Klemantel kabinesine girmekten imtina etmlt 
olduğu söylenmekte ve bun~ sebep olarak kendiline da· 
biliye nezareti vadedildiği halde harbiye ve yahut ad
liye nazaretlerinin teklif edilınit olması göıterilmekte-
dir. M. Daladye, bu iki nazaret hakkmdaki teklifi 
reddetmiştir. M. Klemantel kendisinin dahiliye nazB.J'#ti· 
ne gelmesinin müıkülat çıkaracağını izah etmesi üze
rine kabineye lftlrakten imtina huautunda ı.._., .....,... 

Papalık faaliyete geçti Evet hep böyle blliyor
dttk, fakat kaide mutlak ..._ 
değilmi§ ve çok dikkate 
'4)'ık müttesnalan lvarmıı! 
bfın bir gazetede oku
dtun. Kırmızı derili, vah
tiler isyan elınitler. Neye 

Roma, 1 ( A. A. ) - Papeam M. Drümon ile icra 
etmit olduğu mOIAkat ile Filittindeki vaziyet araamda 
bir münasebet bulunduğuna dair bir pyıa deveran et
mektedir. lngilterenin Malta adasındaki ıiyueti meae -
Jeıinin de mevzuu bahsedilmit oldufu rivayet edilmek-

ilıyor musunuz? Kadın 
"1tanatına ! Saraylarda , 
dilher haaekilerin dolat· 
tı~ı, loı ve ipek fıtırbsı 
dolu dehlizlerde insan 
"-dırı saltanatını yadırga
~· hatta pek tabii bi
l'ij &örür. Ama, kızıl de
~ i "e.hıiler arasında böy
~ h~r tahta rasgelmek 

tedir. 

ıtınizi ta1ırtmaz? 

~bu halde bir nazariye 
~ h" iflas edı yor demek. 
itti.. dın saltanatını medeni-

ıaımaz miyarı say • 
~ ~u kızıl misal ortada 
~en, naıd mümkün 
~ ? Baksanıza, orada bu 
'dıtı hlkimlyeU bet pren• 'lik bir hanedan tarafın-
1\ teınatl ediliyonnuı • 
~ derilller, medeniyetle 
'ıll •ı artbnnca bu kadın 
~llnatının yükünü çeke -

\elltı ~ınuılar . Bu hadise, 
~ dallanıp budaklan -
~tır; fakat ıurası da 
~ ak ki medenililln 
L~~eainden medet uman 
~ bu hadiae ile koz
·~ birini kaybetmlttir. 

~~~-------S_e_r~r_a __ h __ 
,, ıra··················· • ' • k ••• •... rı me tupları • •. 
~ ··················••• . 

(''il ÖztepOOe asayiş .. 
~l>ıa~tc1tcdc oturan karilerinıizdcn M. 

\t~tu 8· gazetemize gönderdi~! bir 

'tı~a. son gun1erde Goztepc ta· 
il ti a nıu ııllat olan bazı hırsızların 

\ar 
lr lıatlcını rahatsız ettiklerini 

: ı~~lt<ıdlr. Bu karilmlı Göztepedc 
'"'h ırsıuı:ıc hadiseleri \ ulcu bul
~- -ıııı. {ak 
~~ :ıt hırsızlann henüz mey-
~ ~lırıadaklanm yazmakta ve 
~d Ddl~n e~riyetle 'azifelcrl 

te a halıınmadıklarını ileri slirmtt
•ltt d lllQ a artırın nuan dlkkatlerloin 

lllasını bUdlrmelı:tedlr. 

izvestiyanın hakı~ızda bir makalesi 
Diyorki: Cumhuriyet hilkumeti kısa bir zamanda 

zirai iktisadi islAhat yapmış demlryollar 
' fabrikalar tesis etmiştir 

Moskova, 31 ( A.A ) - İzveıtiya gazeteai Türkiye 
- huriyetinin altınçı yıldönümüne tahsis eltili maka-

cum , T k 
lede devlet ialahatlnm tabak u .ru iç.in ür iye tarafın-
dan yapılan mücadelenin baılıca aafhalannı kayıtten 

d diyor ki: Türkiye cümhuriyetine Oımanh impe
son rı:~nndan miras olarak milli, iktisadi bütün ıube-
rator .... - h kk" .. l rd nıütefessih ecnebi sermayesinin ta a umu milli 
e e iden mahrumiyet, ziraatte iptidai bir uaül kal

sanaY 
C"mhuriyet hüküın.eti kısa bir zamanda zlraatin 

mıtb· u 
umumi se.tyeslni yülueltmif, açıksız bir bütçe temin 
etmif, demiryollan, fabrikalar sanayi tubeleri tesis 

emıt:~~tiya, bugiln Türkiyede eski devre dönebilmek 
'd" i besliyen tek bir kiti bulunmadığını zikrederek 

~ık 1~li hareketine Sovyet cumhuriyetleri iıtibadınm 
:u:aheretlni ve Türk - Sovyet dostluiunu kaydetmtıür. 

Klemantel ne yapmak istiyordu? 
p . 31 (A.A) - M. Klemantel M. Daladyeye ka .. 
~s,. Urake davet etmit ve radikal IOIJaliıt fırka .. 

bineııne ıf M Ki 
b reU hakkında teminat vermittir• • e-

ımm ınuza e 1 b lmak 
l · Maren ve Majino gunıp an ariç o 

mante m rk kab · k l 
üzefe bir • cümhurlyetperver teme .üz k dineli :::.~ 

. .. aadebaht olacak auretile en iline 
etmeıme mu• haL- ı 

h tlerl temin etmit olduiu ua- veri .. 
gelen muza ere 

mektedir. ? 
Manı tüneli kıymetsiz midir. 

Londra, '31 (A.A)- Mant tüneli projesini tetkika 
nıemur komisyon tünelin ticarete faydası olmıyacaimı 
bildirmiltir. 

A vusturyada Faşistlerle Sosyalıstler 
Viyana, 31 ( A. A. ) - Varotlarda kain bir fabrikada 

amele arkadqlarmdan " Heimwehren ,, e mensup üçünil 
çahpnaktan menetmiılerdfr. Bu üç kiti mensup olduk· 
lan cemiyete m6racaat etmifler cemiyet mensuplan da 
hemen kızarak fabrikaya hilcmn ile ele geçlrmefe teteb
.. .,..-'ıhrdtr. Polis ve uker •lum ve ılkGıau iade 
için mGdahale mecburiyetinde lrabmtlardır. 

. ····································-··•-: 
\ Bu a)qAJD i 
: :Sinemalar İ 

Memleket haberıerl 

·----···----- . 
( Bt,.oll11) 

Elhamra : Parislı şar~cı 
, Melek :Baf>alann günoln 
Opera : Aşlc zambajı 
M.,jiık : Caniullane 

İzmir de 
Belediye rei
sine hücum! ı 60etnomeohıla~azaıtt~!~r 1oy:;f ~;:; 

"' UU1 :::c" fakat ... ur arbyor 11ti ... ...,,_ 
Ekler 
Asri 

prensi 
ı lldhi ~ lun1rden bıldırılıyor: 
: Düzt4han ana- fzmtr .belediye relal Hulo.t 

/OttU Bey Avrupaya bir tetkik se-

: /nz ~""' nı-t ppmıf Pn. Berlhı, 
: Maltlefımlar ~- l..ondra glbl büyük A mapa 

Albzar 
nWi merkezl'f"l dolqmlfb. S.,aba-

': Düztaltoıı 11am- tiadea dönitinde pzetecller 
gamlar arasında belediye Tebinden iatlbalanna 

Lakı..-. : Yavrucuk sormuıJ-, 0 da "Avrupada 
( ..... lııal) J -L. ··- -·L 

Ferah : Ccuw ı....drn gazete er ya........, ..-ıyor 11 
ıtU "~~- vardı, -.Nttmde 

Milh V ,.1.. ah- --w- -ı 
: ""tJa m onu eritmekle mqiul oldum, 
~mlan 

Alemdar ı Gdtn dııfHliı gibi cev~lar wmlftlr. Bunua 
Kemal Bey : Kınlt 1«Jpler Üzerin~ btr pzMelert belo-

ıK ... Jıa,.) · dıye rclı\nln 16ılerlnde Tcırk 
Süreyya Pı. : An~ara posta• matbuahrn tahkir kokusu bul-

- - z 2$2 • mutlar ye hep blrden hiculDa 
Gun'iin siyaseti batlam111ardır. Huloll B. ~ 

A vusturyada faıizm te1ere btr lardye mektubu gön-
ı-ıarbı umumjnin en bü- dermlftir. 

ı Lakin bu mektap da gene 
yük darbasını yi) en dev et bir hacuın .. elllett Olmuttur. 
Avusturya saltanatı oldu. 

Avusturya, "Jlalsburg,, Ja- Yaıiyet geqindtr. 
nn elinde üçyüz scnedcp Sefil bir baba! 
fazla bir muddet vasatı 
A vrupaya hakim bir vaziyet 

muhafaza etmiş ve '"Kanuninin,, 
savletlerlnden Bonapartm 
istilasına kadar bir çok 
darhalara muvaffakıyetle ta
hammül eylemiş olan Tuna 
saltanatı, Sen jcrmen ve Tri-
yanon muahedeleri ile parça· 
lanarak beş buçuk milyonluk, 
sahilden mahrum, menabll 
serveti mahdut, küçük bir 
hükumet haline düıtü düşeli 
"\"iynna ,, bin türlü lhtiyaç 
sar'aları altında kıvranmak· 
tan bir an kurculam,adL 

on günlerde Avusturya 
milliyctpervcrlerinin resi klre 
geçme:-i küçük ve fakir mem
Je.bda •eç;r.dilJ ibdltçlar
dan hüsule gelme arw bir 
haJden ibarettir. 

ı farbi umumide mağlup 

olan v.asati Avrupa memle
ketlerinde iki büyük içtimai 

ve siyn:;t cereyan hus~l~ ge
lerek mukadderan tnıllıyeye 
hıU. .. im olmağa çahşmışnr. 

Bunlard:ın bir1, harbe karşı 
nefret b(sıcmckle meluf olan 
ve temnyiili\tını kısmen Kari 
Marks nazari. el· in:Jen alan 
Sosyalist ccreyanıdır. 

Bu cereyanın Almanyada 
milliyetperver cereyana hA
kim olduğu daha son hafta
larda "l lügenlıcrg,, tarafın
dan teklif edilen reyi ammın 
akalliyette kalması ile sabit 
olmu~nır . Diğer cereyan 
mağltip milletlerin haksız şe
raite müstenit muahedeler 
akcine icbar edilmelerinden 

doğmuş olan milliyetperver ve 
,ovcn cereyandır ki, işte bu 
gün Avusturyada ekseriyeti 
elde etmiş olan cereyan da 

budur. 
A vusturyada müfttehlplerin 

yüzde kırkı ameledir; bunlar 
Yiyanada hakim bWunıyor. 
Viyana haricinde ise milli
yetperverler tam bir ekse
riyete maliktir. 

Son hadisatta galebe çalan 
milliyetperverler Avusturya 
faşizmi olan "Hay msveren,, in 
reisi M. "Şober, )'i resikl\ra 
getirdiler. l\1. "Şober,, 19 ı 8 de 
tesis olunan parlömantarizm 
u'uliinü tamamen mah,·etmğc 

matuf bir kanun projesi 
kaleme almış olup mecliste 
kabul ettirmeğe çalışıyor. 

Bu kanun kabul edilirse 

bütün siyası, içtimai Islahat 
zirüzeber olacak ve genç 

cümhuriyetin dt>mokratik 
esaslarl yıkılıp gidcceknr. 

l\ l. "., ober ,,in beyanatına 
bakılırsa, başvekil " turuku 

kanuniye ,. ile şekli hazırda 
inkılap ynpmağa karar ver-
miştir. Eğer söz_üodc sadık 
kalırsa Sosyalist grupunun 
sikAyct etmesine mana kal
maz. Çünkü " turuku kanu
nlyeden. ayrılm&dıgı takdirde 

lzmtrde Zehra tlllllnde bir 
k1Z mClddet umumlllle miraca· 
at ederek blbesı Şaktı tarafın· 

dan bıkrlnln tule edtldittnl 
söylemıtttr. Sefil baba vak.dan 
IODl'a l.tanbula firar etmlftlr. 

Zehra aynı zamanda zabrevl 
hastalıkla da maJoldOr. 

l.tanbul zabıtalloa Şakiria 
dcrdettı lçln yuılmıtbr. Bu ken-
dini bilmeyen adamın bir kaç 
gQne kadar yakalanac+ tah
min ediliyor. 

Silahlı haydutlar 
Trabzonda çıkan "Yeni yol,, 

gazetesi ywyor: Cuma gecesi 
Maçka civanndakı MeUllıda 
trzUnamdan gelen kamyoncu 
Kadirin &tine çaba bir ~ 
ma.eDlb haydut,. .......... peynir .. 
lerlnl efY8 ve prumı almıflar· 
dır. 

Evvelki Ufllll da Trabzon
dan hareket eden dört kamyo
nettn ününe gaçen şerirler 

yolcu ve kamyonculardan, 500-
600 ltra almıılardır. 

Gene o günün akıamı terlrler 
,aynı mahalde Erzurumdan gelen 
kamyoncu Ethemln SOO llruuıı 
a1mıı1ardır. 

Müsakkafat vergileri
nin tadili 

lzmtrde çıkan An.dolu re
fikimiz.de okudutumU7Jl g&e 

miiaaldafat vergilerinde yapıla. 
cak tadillt etrafındaki bazırlak-
lara devam edilmektedir. Bu it 
lle tavzif edilen memurlar, flm• 
clıki halde mahalleleri birer 
birer gezerek bıl'umum mo.ak-
kafatı aahiplerlnia lshalertle Uı .. 
bit etmektedirler. lzmirden b.f. 
ka, l<ıtrııyab, Bornova ve Bu

cada da masakkafatın tesbiUne 
devam olunmaktadır. Çarııdakı 
btnalar da ayn ayn yazılmakta 
ve bunların hepıl için ayn 

ayn defterler tutulmaktadır. 
Y aphtım1Z tahkikata pe, 

taıWml icap eden defterler 
15 gQnc kadar tamamile bltmlf 
olacaktır. Dt-fterlertn tuzlml 
biter bitmez dı~er hamlıklar da 
ikmal edilecek ve vergllert tıdtl 
edecek komlayoolar derhal faali· 
yete geçeceltlerdlr 

::::__ . 
dird_e, Avusturya teşkilatı 
esa. ıycsinden her hangi bir 
maddenin tebdili, azanın sü
t usanı ekseriyetle karar ver-

~esin~ menut olduJtundan 
!Sosyalıstler hakkı kellmlannı 
muhafaza edecekler ve kanun 
değişmiyecektir. t?akat c~er 
A vu turya faşf ·tleri komşuları 
halyadan dersi ibret alırlarsa 
o \'ak.it ktiçük ciimhuriyetin 
elim bir buhran devresi ge-
çirmesine intizar etmeli; bu
nun sonunda ise Avusturya 
AJmmıya ittihadı barekAbnın 

daha kuvvetle meydana çı
kacagı muhakkakur. 

M. Gayur 

Otomobil kazalan ıene Mcıtal.aı;.ular bu vutyet 
artmağa bafladı. Son yirmi UrfLllD~'- yavnılann t.W 
dört uat ariaada 4 kaza abPuına meydaa ftllll• • 

olmufturı ... iç~ bkçok tedbirlere 
1 - Panplbda oturan bat vu mu .... , muhtelif 

Aptullab El.dini• oilu l.J'ftft ı 11'111 ...... ..-,.. 

Muzaffere 2209 mmaaralı melr ııllmaltlerı hlfblrlai 
otomobil çarpmlf, çocuk kabul etmemlt . Nlha7et 
batından ve apfmdan ya- kala ka1a JDMD tOt6 lal • 
n .. nmlflir. Şôf6r lr.aÇ9Mfbr. mq. Bfr, kadıncaP keacll 

2 - Fatihte Cebeci cad- memetir\clen .et ~•naele 
de.mdea pçmekte olan raza 01 _. balonıtlar ld 
1.-.tl Hakki FJ.dlye yavrular llu elt6 tath tatil 
2164 numarali otoaaobtl lçayorlar. Bu bir. 
ç.&rpDUfbr. Şof61' Melunet a. - -.lolu 

Bir dı din.~ p· 
yalcelanmıfbr. ettt;imJa 

3 - TüUin bı.hiaarma alt zetel rirden iktlbu 
228 numaralı kamyon Ak- bir l a \..de bir •JllMD bir 
sarayda diifaer Halil Efen kadım ınJtun•• ye apkane 

diye ç&rpllllf, ayafuıdan öprup, olqaetı bllcllrill
yaralanmaıma sebebiyet yordu. 
vermtıtir. Şof6r kaçm11br. Hayvanlar 1n1enl•f1Yor 

4 - Şoför .Aptnlkerimin galiba... Acaba bunUD aksi 
iclareslndeld 1478 numara· de .uk.ı balacak mı ? 
h otomobil Şehzade bquı- Toıplu /ğn e 
da altı yapnda Orhan u. ·l.-----~~:'::'.-I 
minde bir çocuaa çarpmlf, HıtJ.' ra gelenlt:rı 
çocuk yGzQnden yaralan- - -,_ • ti 
m11br. Şoför yakalanmı~ Filo~. Ol inlaDIJe 

B. delikanlının biri 
br. ı ~ 1 b-yük 

Alacak yüzünden on sı.; · .inci unn u 
fı.lozaf ıamıdan •Dbid. örok_" Kuımpatada oturan ~ 
Ya el ilı, vaulmı lf U· 

keli bayrlye vapurlarmda ı-- ed le 
lcömürcil Savası Dumin ile çük esı; . takdim ere 

bakır ham milteclrl Sava. dedi ki ~ 
h Ahmet bir alacak me- - J.: 1 .a ederim şu müı-
aeletinclen kavga etmif(er veddc "• okuyunuz ve mü-
Dunun bıçakla Abmedl talian, zeylen bildiriniz. 

aai ~en yaralayarak Delık ,nlı gittikten son-
lrapneftir. Mecnall hasta- ra •Di(1öro-, eseri okudu. 
aeye yabnhmp. Şaf.sı ve asarı aleyhine 

Kaybolan tüccar tcalern" alınmıı acı bir 
On güıa 8'nel tehrlmlze hicviye ~H. 

selen Edirneli bir tOccar iki ~ • sonra bicviyenin 
tapyyüp ebniftir. mubn:. ı." geldi. "Didöro., 

Kaybolan at Edimecle delil.. !l dedi ki: 
büyük Yal mafuau sahi- - ı:.: ~rıdi, sizin tanımam 
bl Ahmet efendidir. Bu ve şimn te kadar size b:r 
zat tepinevvelin yirminci fcna\ıkt \>ulunduğumu zan-
günii bir Yal satmak üzere netmeııı Aleyhimde yaz-
lıtanbula gelmif, Sirkecide maktan .,aksadmız nedir? 
Halep oteline inmitUr. is- _ Elendim. Aç kaldım; 
tanbulda yallan satan Bü eser yazıp size getir-
Ahmet efendi bir kaç liİD d b iki mektcn maksa ım, e 
aonra Edlrnede akrabala· imha et;nekliğim için bir 
nndan ve Ulccardan bir kaç pMa vereceğinizdir. 
zata 'mektup Y&Zllllf ' ka · - Y:1Zmız oldukça vı 
Yllf&Dlaktan bıktıfım ı ço-
cuklanna iyi bakılma· olduğu .. dan aükutunuz için 

Para ' • ·ecek kimaeler bu-
llDI yazmııbr. Bu mektuba d b 

lunur. Fakat ıize a 8 
yazdıiı güntbı alqamı da l 

fayda la bir teklifte bu una-
otele gelmemiftlr. se t 

Bu mektubu alan zat ca~ım. Hali hazırda " n 
hemen ertesi aünü latan- Jönövyr v., de oturan DüJc 
bUla gelmif, Ahmet Efen- [\ 1rle ... 11 benim baklamda 
dtyl her yerde araıDlf, bu- ç1ıktan beri büyük h~u-
lamanuıbr. Verilen mala.- met besler. Yazdıtınız hic-
mata nazaran Ahmet Ef. viyeyi ona .ittihaf ediniz ve 
Edlrnede ve l.tabulda bet eseri o ıun armasını havi 
tilccare borçludur, ve bu bir kaµla ciltleterek bir 
borÇlannı ödememektedir. sabah bizzat kendisine 

Nitekim Ahmet FJ. 1.- götürün= ı. Memnun ola-
tanbulda borçlu olduP cagına , minim· 
tilccarlarla temas etmi1t _ Fakat prensi \anı-
borçlarınm bir müddet daha marn· 8 , 01 zamanda eaerin 
tecilini tatemıf, alacalchlan ittihcdı ~ ve yazacağımı 
razı etmitUr• Ahmet Efen. bilmiyor .ın. 
dlnia bozulan vulyetiaden _ Oturunuz da ziıe bir 

m6tee11lren intihar mı ettifi, ittihafiyf" yazayım. 
yokta kasten bö,Je bir "'Did<-}ru,, bir ittihafiy.e 
nıektup yazarak kendisinin yazdı. Hi ~viyeci al~p pre~~ · 
izini mi kaybettirmek ille- götürdü ve yinm beş lıra 
diii tahkik edilmektedir. _J 

mükafat ak··· 
Alılcaidd.r.a tir .. -; gün sonra be-

Fallh •Ilı icrasından: F'adh - k "D'd'" rai tc~ \,. ·ur te rar ı o-
sulh mahkemesi icrasında ro yu . .ySlret etti. O vakit 
alaatkhlara lit 2889 l lira fil~zof &edi ki: 
46 kuruş vardır. _ fı ıim müsaadenizle 

Alacak sahiplerinin bir ay . e 1 küçük tavsiyede 
•ız 

zarfında müracaatla parala- bulunayım. Edebi mabare-
rmı almalan aksi halde ber ioizı daho.• M hicap verecek 
mMdbl bnun mezkOr. para- bir lo :la diniz; çok 
lana hazineye yatınlacagı 
ehemmiyedo ilin olunur. iyi yaparsanlZ-



•y;,.n..dMi -~~ m aracla 

=. ili .l- toplandiktan IOftra 
... '~ ~ bu sukut daha ı.m b. 

üı etti. Bu Peb ,.WI aldı. lhtiY •M 
11 

Ticaret ve Sanayi içia Awui- ~ in ı:.U eyer 
~Kredi M~ idi. ..,..;:. lırt ~ ..: 
'ftlı"~ıtt: einde Maliye nmn ,.ı~ • "lflil e 
.._, esham üzerinde bir ..,. 4atW ~ :e-
Laıib tem ederek ·~t. •• iFifti, laat btı aRihi e
~ nlfüzunu kırmıya .,. bir ..._ 1d. iff • m 
ret etti. Pariıte de Perer ._ Atmaa';.,a '~'!; 
brcfitlet •Kredi MobllJe. Jillt•elc bile . • 
J1 teinia tderek aynı tep:b- cletil ki bltilB :a~ldı; 
•üte bulunmutlardı. Fakat ~. QDaDB -.öı 
•'1r.-a ban\.ua ·~:it 1111.n ••T-• 'YA .e A---- •A---
tebbeti bulanamadL •An- "un:al ,.......,ım Meyer 
_.. Roçilt. kredi '-lra· ~· in miruına konan 
- eahaaunı bonadU ~ $arl. para mna
ataa alarak piy...,a biıkia ~elatmı oldukça mavaffa
bldı Maamafib ha ili ld,etle idare etti. BerHnde 
~ bankuasam muvaffa. tetlSiil etiDİf olup d6ha 
iİyeti bir takun emaaJi te,.. ~D~ •Biın1ark. banbıl 
kilibD vücuda getiri..._nl ._mı alan -&liyhrodea-. 
icak ettirdi. 1860 a dotr- baiıkulle tevhidi meul 
Wr talmiı llD&İ tirketlerüi ederei, li ~ 111>i, 

•mmafı bir W ile L. ~ ~.ı-~ 
plu tuttukJan JiriiJdi. Bir • ~ W UUB IODM 
lillicld-t ber wlJ yohmcfa Dislconto Gezen..a. ile 
litti.r Piyua fevkilide bir takım itlere girdi ve 
w.clL Mieuiller ellem.cı.. l~3 buhramoda büyük 
W ~abamı pyet y&W 11J*ni1 •dı.. 
•t1arla çıkardılar. Fakat DaU ~N.,ıl. de hanca 
ilatiyatkir ve açıkgöz olan- pederde .~en ~ ~iut 
lar ba muvakkat tenffiüia ve ... yaı BelCIJe ile ali-
• bir •kat ile neticele. -lııac:lar ....... olan •Me-
-a..~..: --'---'··d A- ,. Şul RoPı • .,,._. ... llllllTv.-· L ,. • 1 .. d .ıılllW 

.... ~it. bu itteq - • ~-
• 
~ .nadlra dan eneli 

Beyotfunddt 3 J IDd ilk mek
• kipi reninde .._ M· 
hmmue. .or=wb. dftl' ... 
...._. "9 ·aur. Dili..,.... 3t.I .. ~ 
lıiCI, ~ 23 ..... 42-
laci, Emlnent 48 fnd ....... . 
tepi.de ,..,.,... ..... eler 
w menifm ça,l ~ o1m..--.. . 

B1r m.. mektepienle -. 
-.ere ft etleacml• ~de 
deYlila o1 ......... 
&f •ıuw .,_., 
ş.1. ................. 

l.ep lllıde, lllriıclat edeıııi ... 
.w.. aGre mtbel eler •ıell 
'flc8da ............. ~ 
....... " ..... •lnaat pek .................. ................ --,... ................ 
..... ct.rn•el ...... ..... 
B.ilnlle~.a. 

.......... Mlet ...... 

.... ....... 800 ..... ......... 
Ba der ......... .. 

..,.. ...... -- tPa ................ ,.. 
tobir· ......... .,.... ..... 
JllÇ ....... yerlerde .... feÇ; 
lllrte )'..adea ...... .._ 
edlleaıbr. 

DID llÇlllft -....., ... '* .._ ·1... dll-t de ·s • ................. 
&.inini den 



Mel~k •emaa, aeçen W.. 
&61terJiil • lhtint • ftlmlnl. 
.,... hafta GJNnwM, E.ıt 
y .,.,.. bir ftl.w u,.-
ıurettle det'lflrdl. Fena ftlmla 
fena telirtnl b)'i>etarımk için 

bundan bqka 7apdatak btr 
hareket yoktu. Ve, bu suretle 
Y anmgıı, Bilh Dovun imdadına 
geldt. Fakat •.. 

f at Emil Y annlgı, bu 
• d ı 'at Ar ,, n~n kendi 
kend takl.ı, tekrar eder~ 
Nıçın Emll Y anlngsl b\r dda 
görmt:f olanlar, yeni bir filmin
de, onun lkınd perdeden 
IOlll'a nual hareket edeceilnl 
lah111to edebtlirlerl ÇOnkü Emıl 
Y anlf\11 yeknaaaktır. San' atlDde 
yelme aktır. Bu bpkı prb 
namına yalnız. 

B r "!ICın• iMiM oar 
diye bir mma etrelDll 

ola Kordüa l.er ~ aym 

teYt telırw ebDelt ed>kllr· 
Emtl V annfnp, eter' detlf

metial bilte, buau yapebit. 
leli Amertbldar batunbm 
feeb_ ... .. 

Emil y ............. . 
- falmlerde & ..... .... 

Silk Pı• .... w/llde 
.. çcık ,.. ...... ... 

n. Maitk tah b,..-. ola 

Sirk Pr····· al••t .,.. Bir 
.-....ada her bJta a}'Dl bdrette 
ltlım lttemek fslı 1Blak8l .. 
.Ula benbtr, 1Urrl Llk ... 
4le " mqhur 9 bir utllt olsaa· 
•na ratmen, Sirk Pr ....... • 
Ufa tarafından bir • lbpe!ıpro
düldloll • ol.ak ... ~ 
tini blldllfmlz halde. '"8 fdbn 
19Çmadır. Blr çok y.lerlade 
•uQlak, bir çok y•lertacle mu
tlksız, ve ve bir çok yerlerin· 
de de lüzumcuz uaaalukw elQ 
itu 1 O bıısalık Jt1i1a • l .. ... 
Ilı ki Hmt ı .... .... 
aezdlaMı .. .&MtJA•'P• 

• • ap ....... .,. , .. "' pr. 
Ftlmt canlandnn • T ODI • 11-
mtnı laflJlll ll'tlltle, .._ komik 
prçalarchr. e. .... ... 
llltlhap eckleD ...... --
fıkln, " yahut • .ı.uca • 
peldlr. Hml ........ Don· 
jlanklrl ........... hiç'* ... 
• ma.tentt dellldlr. Hdda Rot, 
llaıde pek pç ...,.. çakı-

.,.., w ..., ... '* .. --
euau reklw .J4CU O gibi 
......... ...... Anmk _ ......... ......... 
- bir -- 2 ... Hal-

Dof~ dtl Rio 4 1ene
lik bir yılclızcbr. Bupn 24 
yqında olan bu artist Mek· 
aikala çok iyi bir ailenin 
ima olup, diplomat ola 
zevci daLa geçen ıene ve· 
fat emiftir. 1921 seauia4f 
Mebibya Amıpad• bir 
seyahatten ••det eden Do
loret itedenberi arzu etti• 
~ me.lete abldı. Bu, clane 
sözlüktü. Pek az zamanda 
büyük bir muvidfaklyet Q. 
zandı ve bir ziyafet esna• 
11nda vaz'ı aalıne Edvia 
Karev ile tanıttı. Edvin 
Karev kendisine filim tfııi _ 

viriri• muvaffalc olacat!nı 
~edi, fakat Doloreı, bu 
..a'atta hiç bilrUt olmadı· 
tını ileri aürerelc reddti. 
Ancak pek sonndır ki Hol-

Uvutta can aakınb11nı defet· 
mek için bir filim çevirdi. 

8a ftlmti imi Yobanna 
idi. Muvaffak olduğunu 
görünce, Mis Doloreı sine-

~ o 1 AtJ-_.., Operada K ÇOK SINEtylA HABB~LE" 
S.1.t .... ., ... çak (llzel olu m Neyil Hamilton, Jorj m Aliı Robert. HYimli m Sofyada, Vuil o. 

im haftMI _ pll'doa OD bet Bankroft, Evelin Btent ve güzel ılnema yıldizla· drofun reı1.aril oldul9 
plllk. P~ Opera. Parilte bulunmaktadırlar. rındaadar. ~e Pa· milli bir 8utpr filmi y'9 
......... • tamcLaı lk dit Neyil Hamilton eski bir riıte çevirdtli bir filmde, pılmıfbr. Bu fl1min dml 

gazetecidir. Nevyorb yap- ,...,_ ~ clfiWrAma.ı •Sft:elr ~. dır· 
8~yor; Vllyam Bo,t" " tıtı bir seyahatta D. V. du çipk alırkea alıDJDU& Vak'a bir fabrika müdürii-
Lupe Vela. lazam........_ biF ulua6 var• .- katli"" bu...:.~ 

Griffit tarafından sinemacı• .- -r--
Openma on bet gODde dı. Alla Rqbert bu ahne· mahkemesinden tctekkil 

program deilltlrmeat pek tabu· hta teşvik cdilmiıti. Neyil yi ~iç deE. ••• ~ur ediyGr. Artitder tiylıtroda 
dlr. Çltaka ...ıı fılmler tehrt· ::il1:; .Par-::...';: kaldı. ~Y'l dirdiaei om- a1lal laeebt Wiyor-
... -- '* cWa. lir J..tiNiMIİlll,...~iı----liMlL1iıiiftt~d~ .. eledi lci: H . 

btr tnwı, roh.a ••la•ımds 
bir wzde geartr. Bu maun 
...... ,..., hl"yed. pheıyetl· 
6. LWa phıllyet. amanla 
benılMr ...... ..ıöndur. 
e.. wMkt ..... Deilfnl-
J'eft ..,ıde kalır. lyl de olal 

- .-1 elenk. Gnta 
G.lıı- ...,_ M J'-
O)'DIJ• c... Kadm ftld ile, 
buaü• Dl« lluemallDda .,.. 
tıırllca & ilahı Kadın. ftlmlala 

.. RıCW-l Wı ~· ......... 
P.k • faala tle de olta bl· 
rlDdll ~ ..... ,..,.... 

.. ,ekil AMtid Bwiyaa 
çarpık dvclafı iı.erinde bir 
tebe..- L.1illlji .. ide 
nazırlll' ....aiae 4otnı 
yGrüycrdu. Tavn •ahsus 
bir deaecede. meman idi·. 
Rablelt r ..-.ad.ki aud 
d.irecle •übıeybl ,aliesi 
ile ,... kpea 808plist 
"Pol Benbr. lıt karplaştı. 
Başvekil .. da: 

.. tt .. _ .. ı .......... 

.. ıti ilke ~ Wta • .......... 
• ,.. ... ••• WIMılıiia 

LapeV• ~.ı..p. 
seetııl, oynachiı reli t••• 
,..- tanda kull• , .. 
Vtl,m Boyt 111 lelDlll ... 
.., ... ,.. .,. blph ..... 
llpllll IJI c F b ılmJar. 

........ (',rm a.Lo. tkı fili. 
. m1nde • .,.... ......... -

hatlar, ,... .... eltlll ..... 
yeder .... lımea •JDI ol<t ............. 

- Şimdiden bbineyi t 
dnirm• mt istiye11•u? 

- Hayn-; hayır azir ha.
vekil; clafm bupn clefil •.. 

iki adam media reisi a .ı- MQIC11GltY 
k p.._ B . w ..... • nokbi nawiarı yok· 
lıakkim nazan altında bir lr •lh· Birili _. demiş
kac kdi • daha teati ede- ti ili: 
tek b;ribirinin elini sıktılar _ Dikbt ediniz sizi 
IOnra · herbiri badi yerine •Jlajno. ile lla11ıl1Ştıra· 
gitti. __ ,_, _ _. 

MecliaiA kii--...1. -·1--·le- ~· ~ a-ıra F.kat •Briy•,. için mat· 
ai yibcliyordu. Yek alaeng .a.. • h 
\le ...::~1tücii, mütabuıik itip -olen py, -,,aseti •· 

aua- riciyesi klldmlclaki müza• 
ve ~ lcoAut• bu kaaıtt cumadan cumaya 
nıC.clia bir met daJıasına atarak tarihini uzakla•tır
b~ordu. Çıkmak, üzere t.ak imkianu bulmakta. 
~~ ~rtmııyı ima edecek.. Gııtıplan bit- nnktar yol• 

~bir haielııııılt y~ :"dtkte na ftlWtn mim-
QL} .... .., d'lf ~~· Jll. ........... ,. ~p. 
I~~ m.eı. bi.11 efo! ~ ~., .... 

beJ.a* t.ulunmuıtur: 
- r ... vvur ediniz ld 

P.ril$a ol~ halde 
Ho819Udu prec~ geldi. 
Ol ıaonetmcyiniz ki çallf
mak istiyorum~. Burada 
JC>UızlQuau .. 4ulu• 
•• m. - bltllçhr&r. 

&I Ameribcla dotaı111 
"' h6Jfilaill olan Çmli yal
daz Anoa May Voaa (Şuı. 
ki} isimlr &imini bitirmiıtir • 
Bu &la Loaclra ve Ber
We ~ rathet bzanm ... 
br. 

demet dOiJc ...... 
- Peü. 
Bir m&iteri pldi W 

Alllslblı tldüturm ifade 
eden bir Fnnilzca ile: 

- G~ ubca, bana 
Franl&Dlll Defil çicelderin
dea bir demet verir miıi· 
·1 
mı Alil Robert bu ilk IDÜl-
ferilhıe. fdil ile hazırla. 
dala cl.-6 mtırken: 

- 20 clc6r, dedi. 
~ lalam bile la

pardatmecı., bu •itrüzar • 
sabcının _.dili parayı 
"erdi. 

ahWd olmak id iua, yazı 
aerlavbalarııwa blımedihnez 
telm.iblerle dolu olmu, 
filme bir tuaanu baYMI 
veriyor. m Çekoslovakya da film 
ADllJİİ pek ilerlemiye 
"1ıtfr-.m. GültaY Kaçati 
nia reiİli altmda çevrilip 
ita Rina, Olaf F eyort, Laici 
Serventi, ŞVlat Saza, tara· 
fından yapılan • Teshir • 
isimli film Pariste çok bü
yük satbet bzanllllfbr. 

• ta hlr MOzlk 
lnfiWl Mev.1nilıi Ok 

Hqliwtta d6rt korlauıç k 
infilak ohnut ve •KOD10li· onseri 
~ ~ iti~ Genç f'*9111: pjyanistl 
lıleei.la '--- -ı.... . .....a.-. F~ı Lia; awad alı:-

a.nrp V1111119'-UK -m ilk konleriai U '-1· -a. 
Mahvolan birÇolı: eserler r- ~ 
aruında son günlerde ik· vaklt' ı 11tiin bıtas8'6 

edil ı d verdi. 
mal mit eser er var ır. Mewimin ilk musiki ha· 
Zararın 1 milyon lngiliz clitcsini teşkil eden ba baı
llt"91 oldutu teabit edilmiştir. aeri, genç •virtüoz. Sbr-

Yenl bitirilmif sesli filim- lattinin iki küçük sonatı ile 
ler aruında Duglas Fer· 
banb ile Meri Pikford un ~rançois Laop plışı 
bir, ve Bebe Danyels in bir temiz, vazılabr, parmaklan 
filmi yanmııbr. .... tuşlar üzerinde sen bir" 

akıp mal ıctir. Fakat. ~ 
Duglas geliyor 

mu? 
Duglu F erbank ve ae

vimli zevcesi Meri Pikfort 
iki gündür Atinada bulan
bulunuyorlar. Uzun bir ça
lıpna devresinden IOftl'A 

RJ81aata çılanq olan yıl· 
dızlar, huausi yatlarile se
yahat etmektedirler. Halk, 
kendilerine büyüle merasim· 
le lcartılam11br. 

Ussa . s,hın parÇMlitdi 
ıerilndül vaçhile, pbsı 
bir samimiyet ve harareti 
yoktur. Bu özünü ağır, de· 
ria ahen erden alaiıı o1an 
~11 çalmek için, Fr • 
çoİI Langm kendinde bir 
~ daHa heyecan, ihtiru 
.,._ ıhımdı. 

8'a 'P8rçactan ... .. 
$c)pene ~· Françoia 
tiag bu .-ıeri daha iyi 
an)jlDJI otaelk ki bararet
a.lifini gördük. Aym he
~ piP. Re vabti 'JUlt· 
meli De S.U. mn, Debü
sinitı parcaJarmda verdik· 
ten sonra. Lang, programı 
Listin 12 nd Rapsodiaini 
(evkiJide. hir suretle çal. 

-~-,;. .. xı•• mak suretile bitirdi. 
Fakat, Jaalkın allaşW.. 

mümapt ~~yetinde 
kalan ıeoı; pıyaıııst, Şope. 

m Lifya Git ilk ... 
li fllmiai çevirmi ...... 
mışbr. Bu flba Molnar ıra 
•Kup • Cipe. iaimli es. 
ridir ki evvelCe Norma Tal
maç tarfından oynanllllfb. 
IJlyan Git ile beraber bu 
filimde Rod la Rok. Kon
rat Nagel ve Mari Dresler 
bu filmin kahramanlan ola· 
caklardır: 

13 Marsel Panyol'un 
methur Topaz ilimli eseri 
mnemaya alınacaktır • 

M. Amticle BR1AND 

Dia bir vallile Şubertin 
•U-eat 1ı1u...ı .. ini ve 
~ Mr aonata 
dMa çalmık mecburi) e-
tilMle .kaldı. 

Hulia olarik pna IÖy• 

~ ki, FIUÇ9İI Lanı 
t9kn1k ve vlrtiiozite ne» 
tal ııazarmdao parlak bir 

illlkW .....,....,."' 
• 5 1 



Cuetemlsde ÇJkan ,ası w , 
HCfE H~llJf.I! reılmlerln biltün haldan mahfuzduı 1 

ı-ı rl.h'tde Jfariçtcj Ga).t'fC\C ~Cndtrilccek nıt\tnpların O.Zerine ı J 
"u"'~ J\ ı ld •. re içir.~e (tel.re), ~.ııııy.a aitse ( Y.ızı) 
l\ ·-. tuus 1

1 

ı~nrt:ıi lonnJnıahdır 1 

ı Aı lı/ı 150 000 -- ı 
:\ 4u)O fCO : l!eıdm1yan .-~ktı::rlarm '•dcılnden, Jnpnntl· 

ı ~ :-!O J-i50 r 1 mukadderelfz ır.ektuplara •onulmat puaJann 
I j ı 2 • ı.ııcıo 2:-00 ı · la1t:c:Iır.aı11u:~an ıte ı:anıana ınGodercatından 

• 1 idare mcıul dciUdlr. 

• - -~ - ·- ··--- . 

Hoy~nrın~n~n ~emiryollnrı ııaızn 
mü~ürlüiün~en: • 

.\~ağıda yazılı malzeme p:ızarlıkla satın alıııncağındnn 
talip olanların 4.11 29 pazarte>i günü saat 9 dan 12 ye 
kadar i>batı , ıicut etmeleri ve Iiat vermeleri il:ln olunur. 

800 k. İ<wç demiri yurnrlak 35 m/m 
ı 00 ,, altı kö~c di~li somun 3-4 

2 adet nikelli su mu~luğu 5-8 
16 galvanize gaz borusu dir,eği ;--8 

8 ,. ~ T si 7-S 
75 ııı. çekme demir ga/. borusu 7-8 

.1 adet tarihli madeni damga 
ı 20 k. Bükülür rakorlu boru tulu .50 m. kutru 

40 m 'm olacaktır. 
15 ~det alı, ap su fıçm 
'2 adet kurşun pensi lokması 

,, ,, hurufatı 1 
hilet kompustör mülctl 

" 20 k. 
338 adet 

bronz için koynak to;w birer klloluk kutulardan 
yoku ,·agon ucamı muhtelif 

1) ,. yangın musluğu 2 pus 
(j ,, sırtlı el destere 250 mim 
ı k. mıka Javha natıirel 

150 
150 
150 

adet kapı kolu prinç büyük 
nikelli ,, ., -

açık pi ton 50, lıO, 80 m m ,, 
200 adet salyangoz mentc~e sağ taralı 100 m m 

200 
200 
200 
'200 

200 
200 
200 
'200 
200 
200 
200 

" 
• 
,, 
D 

,, 

,, 
aı.let 

'JO k. 

" " ,, " ,, " " ,, " ,, ıol 

.., 
" ,, 

" 
,, 

" ,, ,, ,, 
~ ,, 

gömme menteşe 1 1 O m-m 
prinç kapı kolu 
yağlama için yıin fitil yerli 

120 mm 
140 m/m 
160 mm 
180 m/m 
100 mm 
120 mm 
1-10 m/ın 
160 m nı 
J 80 ııı, nı 

2Teşrınsaaı 
1929 • - - -··-i 1 Türk mekteplerib faydalı -lln İ i ll l N T AR 1 f ES l ! ı• 

1 ; illnlarındll o 1o 2() tenzilat yapılır l ~""' Kuru ı 

1

1 · ~·, , '6·8 lucl ıayladJ ı~o ı 
, BU)"U~ .-ey> b;r ç.ık J•tı lçın ı'<rıl°" il.lııl" ı a t5 
1 husıı~ I mahh:c·~~';ı Ulnlır;.ıı u:r .. ~ı '4. • : 40 1 

' i•1.:.lf'e it.; ~arırlJ.'L~rılcr. 2 • ıoo ı 
• ---- 1 • .. 200 

; 1 Cattte•lls lrı.•u•l ııı., k.~3.1\ ed•' 11r t~& ncl ~.ıı;ıftlı \ 1,) 

h~, ,~ 
· lstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt., yurdu 

1 csm! ılln~ ı: j H. S. H. lll:as.. &CZ.l!.lli. 

tel lttlO l ldarc ljlcri ; 1B71 '\·ızı i~lerl • tcıı,:rıi : \."•\t\.l"L' v11-~a ._utu.;u: 41· 

AZİZ ÇİFÇİ KARDEŞLERİM.İZE: 
Macar Ziraat makineleri Fabrikası 

HOFERR SCHRANTZ CLAYTON SHUTTLEVVORTH 
Anonim Şirketi Türkiye Merkez şubesi 

İstanbul Sirkeci, Ankara caddesi No. 17 · 24 Telgraf adresi: İstanbul Boferton 
Malumatımız : Zürraın her türlü ihtiyaç ve , 

nevakısını ikmal ettiğinden Türkiye do 
hemen her çifçi bizim pulluğumuzla 

sürer. Bizim traktörümüzü kullanır 
ve bizim harman makinele. 

rimiz de döğdüfü zahi· 
resını gene bizim 
ieğirmenlerimizde 

öğüdür. 

Yapılacak her türlü kolaylığı 
. müşterilerimize yapmüktayız 

Satitlarımızda diiter mücue"'1erin götteremiyeceiti fedakirlıitı ancak biz yapabiliriz. 

UZUN VADELERLE SATIŞ - FlATLAR REKABET KABUL 
ETMEZ DERECEDE UCUZDUR. 

Büyük yedek dairemiz size en müşkül zamanınızda istediğiniz parçayı derhal göndtrir. 
ettikleri dakikada mütahassıs makineler göndeririz. 

l(endi menfeatınız için bilümum şube ve 
acentalarımıza müracaat ediniz. Oralardan tafsi
lat ve malümat alınız. Makinelerimizi yakından 
görüp anlayınız. Kataloğ isteyip okuyunuz. 

Adapazarı, lzmir, Bandırma, Uşşak. 

hemen her şehrinde 

Öksürenlere Katranı HakknEkrem :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
=~==··· ............... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::: 

Müşterilerimize 

Seyrisefain 
Mcrke• ıconteıl• Galata KöprU 
bııındı. EeyoQlu 2362 Şube 

a«nteıl: Mahmudiye Hıru ıltıoda 
lııanbul 27 40 

Antalya Postası 
(KONYA) vapuru 3 Toırinoani 

pazır 10 da Galata nhtımından 
hareketle bm1r, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 
sidecek ve dönUfle meıkar loke
J.lerl• bırlıkıe Andifli, Kalkan, 
Dalyan, ~larmariı, Sobı, Çanak-
hl•, Gelıboluya uQnyarak 
~elecektlr, • 
---·--~-

Bozcaada ~ustası 
(GELİBOLU)vapuru 2 Teırinsıuıı 
Cumarte.ı 17 de idare nhflmın· 
dan hareketle Gelıbolu, Upoek!, 
Çanakkale, laıroz, Boıcoadaya 
g!decel< ve Çanakkale, Upoekl, 
Geliboluya uQnyaralı: gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(Karadeniz) vapuru 4 Teıriıısaoı 
P11Zarteıi 12 de Galata nhtımın· 

da., lıarekeıle lııebolu, Samıun, 
G!reıoıı, T rabıon, Rııe, Hopaya 
gldecdc ve dönUıte Pazar ilkele· 
ıilo, Rize, SUrınene, Trabzon, 
Görele, Gıreooo, Ordu, Ünye, 
Samsun, loobolu, ZonguldaA• 
ağrıyarak gelecektlr • 

Hareket gunü yiJc kabul edil-

Doyçe Levant linye . 

7 

1600 
llıOO 

2000 
1500 

k. 
adet kar.pe yayı 

arkalık yayı 

Avrvpa· 
iiii Cihanıümul marka 

============fü~ (MANDLEBERG) 
1 Nafia vekaleti yol- mı EMPERMEABLIZE GABARDiN 

I fomburg, Brem, ı\"' crs, l · 
tanlıııl ı c Llahrisiyah ara>ımln 
:Jl!mct ,·c :ırdct munt:ız-am po.)w.: 
1 famburg, Llrcm, Stetin, .\m er• 
ı e Hoıcrdamdan limonımıza mu
' :ısclcti beklenen ı apurlar : 
.'u:no>, vapuru linıanımmb 

50 
30000 
29000 

30 
30 

100 

k. 
adet 
top 
adet 

top 
" 

2 adec 
5 m3 

ıs 

1 adet 

3 " 

ı 

1 
5 

10 
200 
500 

• 
~ 

m. 
" 

100 k. 
500 ın. 

15 adet 
.ıo nı. 

350 
8 adet 

300 m 
500 k. 

5 adet 

50 k. 
70 
70 

k. 
k. 

lama demiri ıo )< 50 m-m 
ha ır süpürge 
parşömen kağıdı 59X92.20 
elvan karton çino 59X75 

~ " " 59X75 
120 kiloluk 
156 

17 
17 
17 

" 

• 

ma\i kaat 64,A95 
sarı 63X95 
kırem " 6.3 X 95 
evrak dolabı 
dışbudak kalas '2-6 

gürge dilme 
0,40 x 0,50x0,9-0,10 
3,00 x 0,12xo.12 

şef yazıh'1!1CSİ 
mcnıur masası 

telefon ercjeri 
koltuklu san<lalve 
e\rak dulabı 

dbinlik 
telgraf mu~amlıası kontaklrı için heleı:onl yay 
hobin mu~eıno:ısı 
keten nıuccrrit şerit 

bakır çıplak tel 2 1-2 m-m 
kordon tel 1 nı-nı 
por,dcn priz 6 amper 
kordon tel 0,7 5 m-m 
bergman lokması 1 1 ın-m 
~igorca komple tC\'Zi tablo.u fçin 6·25 amper 
bakır izole tel 1,5 m-m 
kaynnmı~ a\ rupa bezir! 
elektrik cerc} an ~arfiyat saati ( nınaddit) 
220X5 

, erııik ~uperfin. 

çö,·en 
beyaz emaye boya 

lar münakasakomi• !il! PARDESÜLER 
:::: gelmiştir 

Syonundan•• · "- iın Vücudu rüzgarın tesirine karıı 
jlü ' muhafaza eder. 

Kütuhyıı vilayeti dalıilfnde ve Klirahya • Afyon yolunun !~ HAFİF VE GİYİNMESİ KOLAY 
( 1 o) uncu kilo metrosunda, Porsukçayı tizerindeki ( B.T. 83) İlli Y:\LNIZ GALA T.\DA ,KARAKÖYDE 
Porsuk köprlisünlin mevcut ayakları üzerine yapılacak be- .... VOYVOD 
toııarrne üst yapm kapalı zarf .usulüle mtinakasaya konul- !jfi A CADDESi K~RŞISINDA 

muş~~~nakasa 20 teşrinsani 1929 çarşamba günü sasat (15) de f1~: EKSE LS 1 O R 
• ·ana nkaletl müsteşarlık makamında müteşekkil komisyon 1 
tarafından icra kılınanca"'ndan taliplerin münakasa nıiizaye- ' Büyük elbir.e maı;azasında satılır, 

b' lngiliz bıçııni gayet müntahap ve 
de ve ihalat kanunu ile. olbaptaki şartnameler tarifatı daire- lı!i muhtelıf çeıitlerde 
sinde hazırııyacakıurı teklif mektupıarının makbuz muk_a: ffi~ kOSTÜMLER ve PARDESÜLER 
bilinde ,·ek.Uet müstcşarlı"'na tevdi eı·lemcleri \'C ~cra_ıtı .... 

"' h d ,:.:.:.: ve muıamba dairesinde hanımlara ınahsu: ô"renmek üzere !stanbul ve Kütah)•a ;\a!ia 13aşmü en ıs-
n · i!ii gayet müntahap Ye son moda 

lilJerinc ,.c Aıık:ırada yollar umum mütlürlliğüne müracaat ijfi iPEKLİ MUŞAMBALAR 
etmeleri h\ztmdır. :::: dııhi vardır. 

Proje ve şartnameler :\nkarada yollar umum müdlirlür- mı TEDJYATTA TESHiLAT 
lli""inden (10) lira bedel mukabilinde alınabi!:r. . .............. - ...................... -···-············· .. •• 

b'" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=.::::::::::~ .. ~.:: .'.\Jiinakasaya iştirak edeklerin ehliyet • ve;ikal:ırını berayı 
tetkik münakasa gününden hlak:\I 2 gün evvel Ankarada 
yollar umum miıdürlliğünc te\·di eylemeleri ınc~ruttur. 

YEDİNCİ BÜYÜK • 
Tayyare piyankosu 
4 üncü KESIDE: ıı TEŞRİNİSANİDEDIR 

BCYÜK JKRA;\JfYE: 
45,000 LiRADIR 

Aynca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ;kraıniyeler ye 10,000 liralık bir 

Elbise münakasası 
Giimrükler ıımıını nıiitlül'liiğiiııdcn: 
1 - .'.\Iemuriııi muhafaza için yaptırılacak elbbelcrin 

ye11ııi ıııiiııaka;ası olan 2:1 tc;rincncl 929 tarihinde ınurn
caat eden talipler ~arınamcde ınuayyln evsaf dahilinde 
teldiflcrini ~crt etmedikleri için miı"aka;a on gün müd
d~tlc tehir edilmiştir. 

2 - Talipkriıı yevmi mün:ıka,:a olarak tayin edilen 
2 te~rinsani 929 tarihine ımbatli! cumartc;i günü saat ikide 
lstanbul l(llmrük ba~mtidürhiP;ıi binasıııda gümrükler umum 
mudıirlüı!fı mubayaa komisyonuna nııınıc:ıtları. 

Şehir bandosuna 

( krda) " JO T.cvı ele doırıı 

(~ıo>) " 8 T.;Jniı-c " 
(l'omern) " 1 O " 

!lııı-gas , \ 0 arna , Kösıen~e • 
Kalas ıc İbrail için limanımız· 
dan hareket edecek upurlar: 
1Samo.) vapuru limanımızda 
(Krcta) ı apunı 30 · 10·2·l1 de 

tabmilde 

l lamhurg, Brem, Anıers, Ro
ıcrdam ıe Dançig limanlarına 

doğru yakında limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
(. \ndro>) rnpuru 4· 5 1'.>onidc 

rnhınilde 

(Calilca) 

(Şios) 

(Cernisj 

• 

• 

• 

7-8 'f.sanide 
tahmil de 

8- 12 T,sanidc 
ıahmilde 

17 -18 'l',sanide 
tahmildc 

Fazla tafsi!Aı için Galatada 
Ovakimyan ilanında umumi 
acenteliğine müracaat 
Tcldon ; Beyo~lu Cı41·674 

:!:::.:::::uu :nu:a::anmı:ıı :u:=:::ı:::: 

ji Felemenk !i 

11
1 

Bohnsefit 

1 ~IcrEı~A~!~~~~DI 
!!:. Sermayesi: 1,125,000,000 

ihtiyat akçesi: 3,000,000 

.:dec elektrikli toz emme makineıl mutemadl mükafat. il
i Ka~:~~~~u~al~~~ezl: Galata 

,..,....====~---- lstanbul şubesi: Yeni 

cereyanlı 220 'olt 

1200 k. adi alçı 

ı :2 adet resim masa>1 izahat daıreden alııwcaktır. 

ı 50 k. don p~ı 
110 " mastil.: :nangacıız 

8,80 m. linc!Ôunı 3 ru-m 1,80 m. arazında 

4000 k. nel ati ot 

Devlet Demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

Saat 12 den Sonra fı•at ka- .\nkara ile Eski:ehir kısmı lızcriııde bulunan C,\ıbukabat 
ve Ycnidogan istasyonlarının 1-1 l-921J tarih!nden itibar~n yol-

bul edilmez izahat al111a- = ;::;~:~l;~:c:~ccc;;:il;~n~o 
ğ•a lüzum g·örenler cu- ~ mobily~ a!ınndJ!I \'eya Sİpa:iŞ l\ıı;ez·;lenv CV\'e] ~ 

m~rtesi ve pazar gü~~eri ~A ~~~!~~~g~~~~~~l~~~~~H.~Lım:H;;;l.o·;;;~~:;;;;;~;;;1rn;;··."d;;;~~:;;·~ ır·uüNö'E .. i0···PA:aA:·~ 1 
rıı u b ayaa kısmına m llra- 1 ı\sri, snğ!am, eıma!s.z, mobilyalar imal eden Oofum ve Kadın h-ı.ı.kı.,., mü"' .. •• ,! Ana.J< !unun htr kô~<>lnJe birer il 

• Sen sısten ve c:cktirikfc ıııüt<ılurrıi\ fabrik.ı, Taksımdc Ttirbe.r.:S•ı llllali .ıh •er bin, . 0 ıı : ı cuk ,,. ·yının •·ılkıclmesı için: 

Caat etmeıı• dır" }er Taksim kı 1 1a No: 48 tefcfo:ı ıı ·;-oğlu ısoı. H«gBn ;;~ıcrlen '"''" ... ı ı4-ı8 1: ııı~ıını ETF.\LL hcpıoızdcn :, 
• ı;:;;;ırn~ SERi ve ıTJNAU TESUMAT ,-:SS;(~ TcMoıı k ıı,22 ı: ııclledift ımlım, :ı 

~ ~~ ııı.----------ııl ! ............................ -.. .. ·--···~i 

!: postahane ittisalinde Ala· 
!i krnd han. ller türlü 
!! Banka muamelatı icra ve 
ıı i.nsalar icar olunur. • 
H•:ıa::::ıı:ıa ::::::::;::::::: ıınınıı:ısl 

Yurt bil9isi 
Refik Ahnıet 

Resmi ve hususi bü· 
tün ilk mekteplerin 
dördüncü ve beşinci 
sınıflarında okutulmak 
üzere Maarif vekale· 
tince resmen kabul 
edilmi~tir. 

Sühulet kutıipanes 


