
Milli bayramları 
tebcil komisyonu 

Dün toplandı ve merasim 
tesbit etti 

günlerini 

Bütün mılli 

bayramlarımı· r, ~=~-~""""= 
zın mükemmel 
bir surette teb·' 
cil ve tes'idi 
için müşterek 

bir program 

yapılması ka· 'ı 
rarlaştırılmı~tı. 

Bu programı 

yapacak olan 
komisyon dün 
öğleden son· 
ra Halk fırka· 
sında toplan· Komiıyon azaaı içtima halinde 
mıştır. Komisyona fırkadan ğüııden müdür Şerif ve 
Cevdet Kerim, Rüknettin, 5 inci şube müdürü Ke-
Kamil; vilayetten jandarma nan , Kolordudan erkanı 
kumandanı Halit Fikri , harbiye reisi Kemal Bey-
Şehremanetinden muavin lerle Deniz kumandanlığın. 
Hamit ve amumi müfettiş dan bir zat iştirak etmek-
Tevfik, Maariften müdür tedirler. 
Haydar, Polis müdürlü· (Alı taralı 3 üncü 1ayılaınızda) 

Sanayi ve Maadin Ban
kasında faaliyet 

Dün bir heyet Ankaraya gitti ; 
neler konuşulacak ? 

Ticaret sarayı nere
de kurulacak ? 

Bu suretle işlek bir caddemiz güzel bir 
bina kazanacaktır 

Ticaret sarayı inşası için zahire 
borsasının bulunduğu arazi üzerinde 

bir kaç güne kadar sondaj ame· 
lıyeıine baılanacaktır. Bu ameliye 
sayesinde arazinin mukavemet 
derecesi anlatıldıkıan sonra bina· 
nın projesi yapılacaktır. Ticaret 
sarayının bir cephesi dördüncü 
V akıl hanına, diğer cephesi de 

poataneye nazır olacak ve 2500 
metro mnrabbalık bir arsa üze· 
rinde bııJunacakbr. 

z.ı.ı.:. bOl'IUlllUI lıedııılnden 
ft clftl'lllcWd .edreııelerın 
bldınlma.ndu eoııra buriıcla 

(2800) metro murabbaı arsa 
hasıl olacaktır. TIC'lreı sarayının 

inşasından aonra fazla olarak 
(3CO) melro murabbaı bir yer 
kacaktır ki bu da ziya mahalli 
olarak kullanılacaktır. 

Ticaret sarayı zahire ve es

ham borsalarını dahiline alacak 
ve saray lnpatı ikmal cdilın

clye kadar zahire borsa..ı bqka 
bir binaya taşınacaktır. 

ReamlmlZ llcar<-1 aarayının 

lnp. l<;la lıeclaıedılec:ek binaları 
a&ıennckte<lfr. 

K. Volpi 
Ankarada ve
killerimizi zi

yaret etti 
Anknra, 5 ( Telcfoni-lral

yan 'maliyecisi Kont \·oıpt 
buraya geldi, isca,J oııcfa 1 la
riciyc vekili namına hususi 
kalem müdürü Kemal Aziz 
Bey ,.c ltalyaıı sefareti cr
kt\nı tiırafımlan istkbal edildi 
\ c .\nkara palasa yerleşti . 
Kont Yolpi biraz sonra Baş-

Hu~u~ me~ıe~i 
Dün 5 inci yılını 

idrak etti 
Ankara, 5 ( Telefon ) -

Hukuk. mektebinin 5 inci 
yıl dönümü münasebetilc 
mektepte parlak bir müsa
mere verildi . . \Iüdür Cemil 
\'C müderris Sadri :\laksudl 
Beylerle talebeden bazıları 

nutuklar söylediler. l\Iütca
kibcıı müderris ve talebelere 
bir çay ziyafeti verildi. 

Matbuat hatıraları 
Muharriri : Aluuet İhsan 

4 üncü sayı/ amıuhı 

AHENK 
Bir belediye reisine 

edilir?! nasıl hücum 
Hadiseye İstanbul gazeteleri de karıştırılıyor 

Avrupa seyahatini müte
akip, verdiği bir beyanat 
münasebetile lzmir gazete· 
!erinden bazılarının bele· 

diye reisi Hulusi Beye 
başlıyan hücumları devam 

etmektedir. 
Dünkü posta ile gelen 

~:~:::::zlct~!:~~~~: 11~:~~~c T aksİm meydanı yapılıyor 
olundu. Akşam şerefine Tev-

• Ahenk • bıı hücuma ba· 
riz bir şiddet vermiş ve 
bu neşriyatına lstanbul 
Şehremini ile lstanb.ul. ga· 
zetelerinin vaziyetlerını do 
karıştırmıt bulunuyor. 

fik Rüştü Bey taratından hıı- Kıs ~·e soğuk bu faaliyeti durduranııyacak 
susi bir ziyafet verildi. 

Kont Yolpi burada bir nzeydan bahara yetişecektir 
müddet kalacaktır. 

Yeni elçiler 
Tahir Lütfü Bey 
Bağdat elçisi oldu 

Ankara, 5 (Telefon) -
Ldhey maslahntgüzanmız Ali 
B. Rio dö Jancyro ortaelçili
~ine, Tiran elçisi Tahir Lüt· 
fü Bey Bağdat elçiliğine 

tayin edilmiştir. 

Türk Hars birhği 
kongresi 

Solya, 5 (ı\.A) - Türk 
hars birliğinin birkaç glin
dcn beri devam eden kon· 
tresi hususi teşkilata Ye 
Tüdl akalliyet mektcplerin
dcki tcdriı,ata ait bft.lı karar
lar ittihaz fd"crek faaliyetine 
niha3 et ''ermiştir. 

---~- .-

Şehremaneti Taksim mey· 
danındaki inşaatın önü· 
müzdeki ilkbahara kadar 
muhakkak bitirilmesine ka
rar vermi~tir. Emanet fen 
işleri müdürlüğünden bir 
heyet dün öğleden sonra 
Taksime gitmiş, orada in • 

şaatı ve şimdiye kadar ya· 
pılan işleri gözden geçir· 
miştir. Bu arada işlerin 
süratle başarılması için la· 
zım gelenlere emirler veril
miştir. 

Resmimiz inşaat safhala • 
nnı göstermektedir. 

Bütün ilk sayıfasını doJ. 

duran ve: 
• Hulusi Beyfendi.. iz. 

. b lediyesinde reis olan 
mır e ... 
Beyfendi 1 Göılerı~ızı en 
güzel bakışını tesbıt ed~n 

· Bize neşemızi 
Şu resmı ... 

d· ı 
zehretti Beyefen 1 

• " 

Serlevhalarıyla baş!ıyar 
•Ahenk. yazısının b~ş ta· 

f d Huhisi Beyın İz. ra ın an 
. geldi"i vakıt nasıl 

mıre 5 "hl" 
büyük bir tcveccu e ve 

t . · ile karşılandığın· 
emennı • 

dan bahsetmekte v~ y~r 
.. .. d"' hangı' beledıyenın yuzun " . • 

reisi bundan daha samımı 

Trikotajcılara cevap 
'~~--~----~~--. 

Katil Ali 

ve muzahcretkar bir dos
tane teveccühle karşılan· 
mıştır? Parisinki mi? lst~n
bul•ıı şehr~mini mi?. dıy~ 
sorarak • zamanı olur ki 
Pariste reisi belde mükel· 
lef dayaklar yer ... demekte 
ve şu satırları yazmaktadır: 

Sizin İstanbulda İş gören 
bir refikiniz vardır. Biraz 
da undan bahsedelim. Za
vallı Muhittin bey 1 Bütün 
humoıalı çalışmasına, gece 
gündüz didinmesine rağ· 

men İstanbul gazetecilerine 

yaranamadı, yaranamadı. 

1 o liraya kadar satılan eiresini yemenile bo
ğan şerir dun yakaland 

gömleklerden 5 kuruş 
okturva aıınıyor 

Bu resim fabrikalArı kapata
cak kadar aiır deiil. İstftnbulda 
15000 trikotaj amelesi yoktur 

ı Her gün gazetelerin ilk 
sayıfasında onun için bir 
diken, bir iğne veya bir 

1 
çuvaldız vardır. Dünkü nüshamızda tri-

kotajcıların oktruYa retnıi

nin ağırlığından dolayı 
san'atlarınuı tehlikeye düı

lüğün iddia ettiklerini yaz. 
mıı ve buna çare olarak j 
fabrikalannı Kartala nak
letmek mecburiyetini his

settiklerini haber vennittik. 

Din bu hususta tetkikat 
yapan bir muharrinıize 

Emanetteki alakadarlar, bu 

resmin katiyen aiır olma

dığını ıöylemiıler ve triko

tajcılara ıu cevaplan ver

miılerdir. 

1 - Oktruva gayri ka. 

nuni alınmıt bir resim ol

madığı gibi ağır bir reaimde 

değildir. Emanet daima 

bunda haddi vasaUyi dü

ıünmekte ve trikotajcılar 
daima himaye edilmekte

dir. Mesela lstanbulda ya
pılan yün yelekler2-10 lira 

arasındadır. 

Ernanat bunu 2 buçuk 
lira üzerinden heaap edip 
okturva olmakta<lır. 

Ve bu da (5) kurut gibi 
cüz'i bir para tutar. Bu 

5 kurut bir fabrikamn ka· 
panmasını mucip olmaz. 

2 - Trikotajcılar mad. 
del ipUdaıyelerlnln fire 

l verdiğini iddia ediyor ve , 

Emanet bu fireyi hesap 
etmiyor diyorlarsa da bu 
da varit değildir. Çünkü 
iplik durduğu yerde ıikle
tinden kaybetmez, ve ıim
diye kad,u hiç bir yere 
böyle bir müracaatta bu
lunulınaınııtır. 

Eğer bu iddia ile res
men müracaat edilseydi 
tahkik edilir ve icabı dü
ıünülürdü. 
( Alııarafı 2 inci ••)ıfaınızdadır) 

Dun akşam yakalanan katil 
Dünkü nüshamızda Ye· 

ıildirekte Rüstempaşa so
kağında oturan Beyker 
hanı hademelerinden Alinin, 
metresi Zekiyeyi siyah bq 
örtüsü ile boğduktan sonra 
kaçtığını mufassalan yaz· 
mı§t•k.1 

[ ;\lııaralı 2 inci ~ayıtaınızdadır J 

Sıf hissi kanallardan kay· 
nak olan ve zaman zaman 
bir tenkitten çok ziyde tah· 
kiri tezahürler gösteren bu 
neşriyat karşısında Muhittin 
Beyin yerinde bulunsaydı· 
nız muhakkak küplere biner, 
göklerde fırtınalar, kasırga· 
lar yaratan efsanevi yılan 
saçlı meşhur cadısı gibi 
bili kasar kavururdunuz. w 

Ahenk bu ıa'ırları mü· 

VAKiT 
Y eı1i makinc111iz kur11ld11, artık 

gazete })asacak hale geldi: 

Ehemmiyetli bir mania olmazsa 

Yarın yeni şeklimizle çıkıyoruz 
Yeni şekil türlü yenilikler ve okuyucuları 
memnun edecek muvaffakıyetli teşebbüslerle 

dolu 24 sayıfa ! 
6, Z renkli resimler, her sınıf kariin alaka ile takip Heceğl yazılar-

(UTANMAZ ADAM) 
Hüseyin Rahmi Beyin V AKIT için yazdığı 

harikulade roman, bu ismi taşıyor! 



-•. 

ıblld T illet sayfamı&da] 
~ - Tftlatofalar fepfd lenalll.. . ...... ,. r 

,UiktliJı' ............ .. 1 
tutulamayaıaWa... iddia .-..: 

Tepdd saaa,t ......_ 

.......................... DUD (9) wa •• f' 11nht 

(B) Si Fi rda lalilt h .... 
lllle .... ~e karan Wwn6aıl" •addet ......_ .... ,-.. ... •. ....... V • 1 • ..,,., ıeıw•'wclm fstlsM 
• ... Aptilwehap Beybı 
• , .......... -ş. 
ıaa .......... aakMl!mlftlr. 
............ la,. ...,.h ........... 
a ..... ....-...-. 
calım .a,temelfedbı; . 

......... lılevlMMI ma 
iDiiie iM reuae flıiıldk 

. 

. 
B~ ı.ı iddlaa 
•.at.alamaz. 

4 ·- ı• wıllllıımzn ı..
rice ••ıit ..... ......,_ 
•JI ı• ...._ n'm .... ı ıe
lince: bura.ela hamee abf. 

r~-Jl\dt---fy-e_d_e ___ ...... ,, 1 *"' .......... 
r-~~~-------a a.. "s .... ektnlYa aJın.. 

..,. ....... 

ti.' ..... .....~ ... , ...... v.. 
tllllJll .. rJr- Tr•t ~ ae • 

çm bir mal oktruvap ta· 
..... .. + ............. . 

kında.te.Wbnn.w:1rildil '* 1iı1111a ıt • .. •a•se 
'' er tı • y.,, + t ....... 

S-Si t ' t ...... 
• ••• 11 • • ._.. llfı• 1a • ııll'utsh .. 
let B. .... 1 J ıa' n • ..._ &nt r • 11 ' uı.ı • ..... ~cı·• ..... 
•• n 151 t s' lJ • f taı in •• r 1 t ~ 
.... •••••••' • ı• • M' ıs' rı 1 lı-. 
.. a. n • •• _. ,, · ·· -
..... ,, sıı··-- ..... ı'r ...... 

.... ? iL•• ........... ... 
tak clatrellDe ..nwtur. Emanet tetfcik ediyor 
....... s.a ......... ..................... 

.... llmldf muı ~ 

... 'Na ............ 
R· 

112 JJ 1
• 

etlmlM!ll!l'İ
0 

..,.. -.. .... 
•h' 1 ... .... 
.......... 8'&11 ...................... ........ . 

GmHa.. w;.jaadMna 
c.ı Hz., .... lfeelitl· 

a1a•1pdt al-inde ,_. 
lnqurd'dlan lllduldannd. 
Jandıu .. ,_.._d• 
takdlr•~Dan 

.a&yeteD ..... •'•-
den .......... .. 
Gut lla *' •ıd•N ı lı 
.. .. .... '• Ja-111 
...-. topr.i iİit .... 
.., r ....,.,, •ıt 

Vllbet ~ h
•awhm r..,ıaı...de Jar 
.._ .......... laa 
mm ifa eıiıçeltll'. 

" 

~· 

~ 

l 

~ 

t 

• 

~ 

Katil 
(Osttan& t nci ~ 1 

"-Ul Alt enlldaeee _. 

ı..ı. '-'• banma -
rahır ,......._., cleflaea 
polis mGdidJeUne .,.urıJ. ........ ~ ........ 
aa)!el kklnnda: P'*lm 
lizeadtur. . 

• Zetlfqıl .. - ... 
ftldlm. Fakat. • beal ... 
_, ... kup.-...
.. S-. k.a•ıuua .,,,...0 

~Yemekplfi•.,.elg 
için. ........... ika ftP 

tlill&; ..... ... siWllm 
•••• .,. ek bn'•=ul-. 
Bana p&ra}'l: barcadlıimı 
e6JWlı. ~ ~ 
.... ilelaeri aJr•k .... 

~-·-A.Re&'male ....... ,.,. 
.. ~ka ...... ... 
açtı, .... ı. ._,,.._ .aa&;. 

Bu -'- eline Wr laPk 
alarak illt6-e ..... ......, 
Jı eBnderl a&m ., an-. 
eonr...m1ıııllWIJoram. 

K-ndb. ........ ld 

.ı ... :~:-.ra. 
nere · 

llc'et ................ 
P'm it; ...,._ ceMtet 
~e t.•nbol 
matlra..,._~-., 

1inallılıiıiYf11' - ..... 
maarif .... 'fit tıuJmdan ...... ~ 

Tm-Luhrant 
!im ~e ,.fırtmi7.de 

...... lpt~ 

..~ ........... 
~ tm.l>ulmun&· 
mdfa•. Okkası on ve on 
üç arumda tehaltlf eden 
.............. ıs..zoı....a .. 

·-·~ . ' 
~ 

~ 

Tm ium.mBa ._ •· ............... ... ~ ..... .................... 
hman ,...,,. •• taslar .,. 

• • 
ı.a war- wfecld. 
............ izaleel* 

Aııır1t••D .......... ............ -.. 
. 
1 

l 
• 

• 

tagiliı. lirası .......... 
~ ecıı'-t 103ı ıa... 
olarak bpaa••F· Dcba 
lıidlz lran a.erlii4e lu1a 
mwmaeteo~ 

F • .. e , 1 1 

1r ...... 
:ldalGrctaa kaÇ«iç&· YaPtfınasmı nı.eydan 

lık yapıyormuı verilmıyecek.I 
lzmir Zabıtası mUhlaı '* lal •ı.-..ıııJD. ..., 

kaçakçı şebekesini meydan• ve oduB aarflyabnm fazla· 
çıkır ...... .. ... de ..... cl9vreslnln J'aldat
dafitr l'>ufunalltar Traf>zonru mumr nazarı dikkate alan 

Ömer kaptau.Scfelifıisadı Irerlm, lll!t•net; fta1lan ddtll 8'1-
S~r Hdt pvaş-, 9eldr' reilie kına 1 ._.. ._. 
ve byas efendilerdir. Kapl- 'fi 
çılar siğara klltdi, iki çuval K&nlrell.- ....,, 1 
i+nta. 4lıiiııt , .. traA I' nı•' aıı-. • trn1hııd 

111 ....... ·-.... .... •••• ..,. -· t ... 
.... 1 'tııj.... Jllll ... ,..,. ılıtls 
., .. ..,,, ... ııai liır • Ji !Fp,MMrJl9Pl\m• 
....._ .... , "· -e.:1J11M•w·la;. ıııa "'11°• 
tiiaa .iil • ., .. ~ ............ 
~ fi'! , :tf• llf iıl ' l tin JfW 

1 
• 

....... .. -·· fje -

.,...,..,_. 1 ıf"..... ••. :A 2 ..... 

.... elilııl: •ne• 'J r a r. le n - -·-......... 
~q • ... qy SC. hAsa 9z' aa? 111 • 
Ciiii.. ı. ,- 19111tMWet+ - lı tmamfwll lC •ı• 
ıannedilmekte ise de orada lerdm iltlfae els••ak 
yap!lan tefra'l'fyAtta hfç bfr ..&emeye ....... ıd .re 
şey bulunamamışar. Tahlltata dlfla• ltıeıdl: • 
4leva:m ofumryor. lWu:nunJar C..1...-. v !:-. _ .. .ı:;;.. 
mevlt\1.f butunuvorfar. ~· 1'Ble' ~.7 " 6 

FJesteli halriyat G.,mlerde k•a11iom 

&es (Selçuk} lwabelı:ril\" ......... ki ıA 
cie hafriyata nezaret etmekte F• ı 'ana Ela• lllınr 
$lau asarı atika. umum mii- atWI•=• ı.,.,_g ... 
lettişi Am. -,ı.- Al•en lel9eelf lab.. alwnwı ..... 
trofesörlerio6en Ha Kayl, l:clpr Kine melrep aiıiml
ıehci-. av&t ~ alllr, U&Ull bir ~ 
Haratieferde H raylin ifd .......... S. • > 1 iL.· 
arka~ kahaıŞ.tır. lunlar. mazwmzda .ı. hilıbç ala 
ciaha ıo gün bfaalM • 1 8 A h •••tııa 
lir iki ufak: tetldMetiM .._ Aq.m l:urslan 
maiden ... •dit --- ' •• " ..... e ... ..,.. .. 
ferdir. Bu suretfe. IRa se•k" tan'at mekteal•Jncle ... 
1'~ IÜıbapt verilecek- nımr.r fçlıi aÇdaa •kpm 
ti lmnlarmda denlın ..,. 

r .. li fı4'I. a F .Mm • • r s' J • 
PP.. ıailte.WdMa .... ! in 
den lmeket ~•· 

Besgama hsabetmrrae w. 
riya& banüz de,vam ctmebe
dh:.. JCıt. ._vsı_.. .,,..,. 
qllUISI ~ ....... 
yakınlarda '6fdı- .... 
mubtenddk 

~- lıeJk• 
'-'ıd'e Bmnl!T-ıtı .._ 

paşa. m t 'ılin Ilı f' _. 
maaliı haaeda '* ...... 
.,....-.. la ec•M ... 
lerinia ...... ... tılr 
drbe gibt ..... 1:-
tihaz etıltial sılaşılm1'tır. 
11..,..._ lal&nblaktır. ~ 
ıe Ilı••• mı'* ı Wdi•,, 
Be.,wtn ~ J.mr, t1e?ie1t 
QlduRu ve işgal esnasnida 
Pı:enk. k• * ır ıtlklble • 
~bbiır ~ halde billlJj.. 
re bu teşeflbüsünı akim kal
dığı da söylenmel1lldlr. 

Çiftlik iti 
'im ~ 
Torbalıdaki be,_ 911ifb 

ltrin bu civardaki halka tev-
281 rn ı Jlıun tnr .._ ..._ 
bm ı • e.ı.t • bal'nc ,,.. 
q ... tımltM ...,. •oma••••_,.., 
,..,. tdd; l• .... 
dr. !Me .,. .. ı t ,,_ 

•wlııl •• • • • 1 .... 
.....,. • .._,;rn ı• 

A: ........... 2 ........... ,, .. .. 
~ .... .._. 1 q' 

lir t'SP lf 2 ...... ......... -···~ 
yacağt anlaşıhnışor. Bu hu-
susta ol"UO'k IDIMllleloma 
fCkAletten: )lldr.ailL mlib.teaıd
clir .. Btı ı~ kö'flwe~ ta
tu verh>eşi meseleSl li4az 
11edlhwe u&ra~ glbklldrr. 
'1ukaddema ~ v.eldll 
~ Yillpdmtzi ~ 
ete veitk:1m einir üzerine 
~"6rinl ~ ve~rin 

~·--

im miit' 'EM l'illl- .... 
a..ntN•"I'•• 
'ftmd&dt ............................... _ .... 
çiltrimizln ebedyednlıı lufA 
ip..., ~a•r• 1ır •t• 
·~ ._ lannt.ı•• 
şiddetli bir mücadele icra 
edltmesf ~u tred süiijl,. . .,.,_ ....... ~.........,.--.._........,.. .................. 
~ Üzıtl bt' ..... 
milstahsıIJan cemlJ,tl teşkil 

=~1.ll*bey 
l•tlea ...,elban plf' 

__. lpeaılluıınn ._ 
ve ~ Jiilsseltmek üzere 
8\ırsad'a bli iJşlık ISWJ'OD 
te.qis edUJDCSl tebııür etaq. 

* 



~~~::;:::::::;:::::::=:= Liberal fırkası reisi : " Mesai nazın Ka
~J1lf ~l.ii~, nadayı ziyarete gideceğine işsizleri azalt
- ~ ~L - -- mağa baksa idi daha iyi olurdu!,, diyor 
Kundakçı hırsızlar Londrn, 4 (A.A) - Avam kamarasında M. Tomas 

Dünkü gazetelerde iki işsizlik hakkında umumi surette teşrihatta bulunmuştur. 
acı memleket habe- Munıaileyh, bu musibeti sihirbazane bir tedavi ile şifayap 

rl vardı. Akhisar kaymaka· etmek iddiasında bulunmadığını söylemiş ve demiştir ki: Bu 
lll!nın evine taı ve silahla muvakkat tedbirlerle halledilebilecek muvakkat bir mesele 
hücum edilmıı, Konya E- deği!dir. Benim gayem bütçeden sarfiyatta bulunmak 
rtıi)isinc!e cürüm veslkala- suretile nasıl iş tedarik edilebileceğini, ihracat ticaretine 
nnı, hıuızlık izlerini orta- ne suretle muavenet edileceğini ve bu vechile sanayie 
dan kaldırmak için hükü. ne veçhile hizmet olunabileceğini ve imparatorluğun 
ınet konağını üç yerden büyük varidat menbalarını ne veçhile inkişaf ettirilebile
tutuıtu .. up yakılmıı. ceğini t;ıyin etmektir. M. Tomas, ilaveten demiştir ki: 

Üç ay zarfında 11 milyon lngiliz lirasının sarfı kabul 
Biribirinden beter bu iki 

edilerek 500 kişiye iş bulunmuştur. Şimdi de 10 milyon 
zehirlı hadise karıısında 

lngiliz lirası sarfedilmesi derpiş edilmektedir. Demiryolla-
insan, tüylerinin ürperdiğini k · 1 k b J d rının inkişafına ait büyü proıe er a u e ilmiştir. 
hissediyor. Fakat bu, •uur f d • Hükumet, belediyeler tara ın an arazi satın alınmasını 
ınenıurundan süzülmemiı teshil edecek ve hali hazırda umumi projelerden istifade 
ilk duy~, birer hayretle etmekte olan arazi sahipleri meselesini halledecek hususi 
karııık gibidir. Vak'a üs· bir kanun hazırlamak üzeredir. Arazi kıymetlerindeki 
tünde zihin çalııınca o tahıs fazlalıklar üzerine bir resim vazedilecektir. M. Tomas, 
hakkındaki nefret, çılğın bir kömür ve pamuk sanayiine yardım etmek için sarfedilen 
hiddete dönüyor • Kendi mesaiden bahsetmiştir. 
kendimize: Londre, 4 (A.A.) - Avam kamarasında işsizlik hak· 

- Neredeyiz? Hangi a· kında cereyan eden müzakerat esnasında M. Loyt 
sırda ya1ıyoruz ? Corc amele fırkası mevkii iktidara geldiği zamandanberi 

YAKIT 

rkasına hücuma 
I_ ...... ·----·-···---·-·"'""'""""'! 
.... Ş.~;~.~!~~';.~ .... 

( S.1oi1u) 

Elhamra : Pari:ılt şarltıcı 

Melek :Babalann günalıı 

Opera Aşk rambağı 

Majlk Canlıa.ıhane 

Ekler 

Aırt 

Etuval 

Şık 

Alkıı.zar 

pren!I 
ı Namus beldsı 

: Düztaban ana-

forcu 

: Voyvo 

: Mahkumlar ge
misi 

ı Aksayı şarkta 

uah~t 

Lükaemburg : &n babamı 

islerim 

(lotub..ı) 

Ferah 

Milb 

Alemdar 

: Casu•kadm 
: Bey0% eslnı 

: Gelin tluua/lı 

Kemal Bey : Düşman 
tKadd<ar) 

Süreyya Pı. : Ankara poslaa 

Çadırların onune çıkalırn 1 Bize hu 15ece 
nıutlaka bir Köroğlu oynamalısın J 

Ben bir kııntloJUID dalol• ıeıeıtm 

aşl8di 
r&UW 

Yankesiciler 

Yankeaicil<t" son ~ 
de ulema ve üdebt• 

ya muaallat oldu. 
Evvell Ha;ıı Halit Bey 

üstadımızın 25 lirasını vur

dular. Oıtat, bu hadiseniıı 

v~ teeaııürle VakıU. 
öyle bir makale yazdı " 
gazap ve hiddet edeblyab• 
nın bir f&heıeri aayılablllr. 

Arkadan bir haber da· 
ha: Bir yankesici Darülfü. 
nun KO.tüphanesi müdürü 
Sabri Beyin bir altın IB{l• 

tinini çarpmıı. ve nihayet 
üçüncil vak'a oldu ki hep. 
sinden mühimdir. 

Aiunet Hatlın Beyi de 
çarprnıılar. Bu iti yapan 
• muhterem yankesici " 
cüzdanın içindeki kağıtla. 
n göl aaatlerl talrine ııeri 
göndermif, yalnız parayı 

alakoyınllfo 

, 

Diye soruyoruz. Bu hü· işsizler miktatının 100 bin kişi artmış olduğunu söyle
cunı, fki türlü tefsir edile- miştir. Kış yaklaşıyor, işsizlerin mıktarı daha ziyade 
bilir ve ikisi de birbirinden artacaktır. Buna rağmen hükumet tarafından yapılan 
fecidir: teklifler mütereddidane korkakçasına ve gayri makuldur. 

Milli bayramlar 

Buna binaen Bulgarlar hir 
an evvel kaleyi zaptetmek .. 
Şark orduıu da bir an 
evvel kaleye imdada gel

mek için uiraııyorlannıt

Eğer Bulgar orduau ,ehre 

girerse ehaliye (gözünün 
üstünde kqm var ) bile 

demiyecekmlf. Yalnız harbe 
sebep olan tttiba tçılari 

toplayıp ııötürecekmif. Şark 
ordusu kaleye o kadar 

yaldqmış ki piıtarları bile 
görünıneğe başlamıı; düt· 

manın bombardörnanı bu 

kadar sıklaıtırması bir an 

evvel kalenin teallrnl için 
lmlı .. 

Daha tik mlara, kahra· 
manlığa atık olan bu kah· 
raman kütlesini derhal vec· 
de getiriyor. Halil çavuf 
vakur adımlarla, azametli 
lnhlnalarla, yürüdükçe ve 
döndükçe esatiri ve ,eha· 
metkar bir dev gibi gözü· 
müzde büyüyor... (Demir 
Hanlı) ve (Musa Beğli)dekl 
dOıman bataryalan IJÜr· 

liyor.. Mermiler, hain ve 
lnaafa11z ıalıklarla üzeri· 
mtzden geçiyor. (Kanlı 

Bayır) O.tünden yavq ya
yaı ay yükgeliyor ve kah
raman ÇAVUfUmun demir 
pençelerinde, bir birine 
temas ettikçe çelik zil gi· 
hl çınlayan parlak ve na· 
rln kasaturalara albn nur
lar serpiyor. 

y ankes!ciler, eğer hakt-
kate-n bütün üdebayı tato 
taklaınaya neyet etmltlene 
kendilerine haber vereyim 
ki kazançları fazla olmıya. 

ı _ Ya kaymakam, M. Loyt Ceorc, lngilterede deruhte eylemiş olduğu 
halkı ezmi~, canından bez- mühim vazifeyi terkederek Kanadayı ziyarete gitmiş olan 
_,, M. Tornası şiddetle tenkit etmiş ve oraya bizzat gide
UJJ"erek ve ıstırabın cinne-
I cck yerde son zamanlarda cenubi Amerikada gayet kıy-

ti e •aldırmııtır. mettar hizmetler ifa etmiş olan lord Dabernon gibi müs-
2 - Ya, bilakis kay • tait bir zatın riyaseti altında bir iktisat heyetinin gön· 

makam, dürüst bir adam· derileceği pek ala mümkük olduğunu ilave eylemiş· 
dır ve menfaatları bu dos- tir. Amele fırkası müfritlerinden M. Makston, M. Torna· 
doğru cepheye carparak sın gayri muvafık bir mahiyette bulmakta olduğu tek
kırılan nüfuzlu kimselerin liflerini şiddetle tedkit etmiştir. Mumaileyhe göre bu 
teşvikinden doğmuştur. tekliflerde Loyt Corc ve Baldvin kabineleri tarafın· 

Birinci ihtimal, akıldan dan evvelce terübe edilmemiş hiç bir şey yoktur. M. 
llzak olmakla beraber, pek Makston M. Tornası muhafazakar felsefeyi terkederek sos
acıdır. Çünkü halka hlz· yalist felsefeyi kabul etmeye ve işsizlik meselesini 
ınet için gönderilenlerin bu suretle halleylemeğe davet eylemiştir. 
hükumet kuvvetini zulme Londra, 5 (A.A) - Bugün bütün kömür madenleri 

amelesi murahhasları Londra maden federasyonu kon· 
alet ettiklerini gösterir. Bu 

feransına iştirak etmişlerdir. Konferıınsta parlamentonun 
kadar teftit vasıtaları var-

bu içtima devresinde ittihaz edilecek kanuni tedbirler 
ken, buna nasıl imkan hakkındaki hükümet teklifleri tetkik edilmiştir. 

düıüniilebilir? Brükselde İtalyanlara bir sui kast daha 
İkinci ihtimali, asri bir 

hükumet zihniyetine sığ- Brüksel, 4 ( A.A ) - ltalyan konsolosan<"sinin 
dınnak mümkün değildir. kapusu önünde bulunan bir bombanın tetkiki neticesinde 
Halkın her sınfını ayni hak siyah barutu havi olduğu anlaşılmıştır. 
&eViyesinde gören kanun, İspanya kıralı F ransaya geldi 
eşrafı, nüfuzları en acizden Madrit, 4 (A.A) - Kıra!, Kıraliçe ve prensesler Se-
llYJrt etmez. Tahkikat bu vilden buraya gelmişlerdir. Gece Paris tarikile Londraya 
tıibi kuvvetleri meydana gideceklerdir. 

çıka~ırsa, memleketin tek· Çekoslovakya intihababnda eski ekseriyet 
mil kuvvetleri bu türüdü- baki kaldı 
lerın kafasına demir to· 1 b Prağ, 4 (A.A) - ntiha att:ın alınan netayice göre, 
l>ı.ızlar gibi inmelidir. Hem eski ekseriyete dahil olan fırkalar mevcut 300 azalıktan 
lrıücrimi cezalandırmak · t d R h lı 147 azalık temın etmiş er ir. eisicüm ur müstafi kabine 
akkı yalnız hükiimetlndlr, reisi M. Udryali yeni hükumeti teşkile memur etmiştir. 

bil keskin adalet kılıcı M T d J k b 
andan başka hiç kimsenin . ar yö mec isi o uyacağı eyannameyi 
eline verilemez. bu gün hazırhyor 

IC. Ereğlisindeki facia, Paris, 4 ( A.A ) - Nazırlar ve müsteşarlar, çarşam-
lıırsızlığın nasıl küstah bir ha sabahı M. Tardyönün riyaseti altında toplanacaklar· 
dereceye fırladığını göster· dır. M. Tardyö hükumet beyannamesini tanzim 
lrıeıi itibarile ibrete !Ayık· edecektir. 
~· Vicdanlarıda, o defter- Paris, 4 ( A. A ) - M. Tardyö, hükumet beyanna-
er, kayıtlar ve cürüm ve- mesinin mecliste okunmasını müteakip umumi ve harici 

•!kalan gibi tutuıturan bu siyasete müteallik istizah takrirlerinin müzakeresine 
cinayet karıısın da bütün muvafakat edecektir. M. Briyan, hükumetin harici siyaseti 
ine ı k ti b hakkındaki fikirlerini tasrih edecek, M. Tardyö de umu-

ın e et nefre e sarsı • 
l'or K di l al m·ı sı'yaset hakkında izahat verecek ve kabinenin derhal · en · namus arını · 
~ h l h tatbı'ke başlıyacağı programın ana hatlarını bildirecektir. 

ına muz u i tlras çiz· 
tııelertne çifnetenler, mem- Paris, 5 (A.A) - Meb'usan meclisi koridorlarında 
l~ intıba, hükumetin ekseriyet kazanacağı merkezindedir. 

t mukaddesabna da piı k f 
eUe..ı Çünkü, birçok kimselerin müsten i kalacakları tahmin 

•ınl uzatmak hayaa~-
~ b la edilmektedir. na aı dılar. Şu ıon p M le Paris, 5 ( A. A) - ari idi gazetesi Berlinden 
:. ~ hadise de k•ç türlü istihbar ediyor: Siyasi mahafil, Tardiyö kabinesine karşı 
lllayet kanlı simalarla be- 1 k il kt · lh-ı ihtiyatkar bir isan u anma a ve ıcraatını görmeden 

!orl Bu dakikada elbette lını.~ evvel tenkit ~ylemek(en içtinap eylemektedir. 
-unıet kendine diiıen d fı k d J d d ·~ Avusturya a r a müca e esi evam e iyor ı .. , eyi yapmıı ve zorba-

-ta kundakçı hırsızlan Viyana, 4 (A.A) - Politeknik mektebinde sabah· 
i>etıÇeaine geçirmistir. leyin vuku bulan nümayişler üzerine sosyalist yahudi 

\' aln k talebeye fena muamelelerde bulunmuş olan bir çok 
ı..._, -ız gönül istiyor 1 
-'<lllann kimseler tevkif edilmiştir. 
Çok . görecekleri ceza d tl l l 
ttinı tıddetlı olsun ve çü- Ka ın avuka ar beynelmi e i 
htrı lif vlcdanlılardan hiç Paris, 4 (A.A) - Kadın avukatlar beynelmilel bir- 1 
'url nda bir daha böyle !iği toplanmıştır. 
ltıa:ın :ılere cesaret bırak- Esbak başvekil Maks ölüm döşeğinde 

Berfin, 4 (A.A) - Kabak bllfVekil Malca fon Baden 
aiJI' - il he•ıdııı Seyyah 

[Üst tarafı 1 ind saı~famızda ] 

Dünkil içtimada mera· 
simle tes'idi lazım gelen 

milli bayramlaımız tesbit O· 

)unmuş ve bundan sonraki 

içtimalarda takip edilecek 

müzakere usulü etrafında 
konuşulmuştur. 

Komisyon milli bayramla

rımızı şu suretle tesbit et• 
miştir: 

6 birinci teşrin: lstanbu-
lun kurtuluşu; 29 birinci 
teşrin: Cümhuriyetin ilanı; 

1 ikinci teşrin: Millet mek· 
teplerinin açılması; 27 ikin· 

ci kanun: Tayyare şenlikleri 

günü; 23 nisan: Çocuk bay· 

ramı! 23 temmuz: Hürriye. 

tin ilanı; 30 ağustos: Bü

yük zafer ve tayyare bay-
ramı. 

Ayrıca kamtri seneye 

göre hesap olunan hakimi

yeti milliye bayramı ile 

ağustos ayı içinde yapılan 
Çanakkale şehitliğini ziyaret 

rasimesl de bu meyanda 

tesbit olunmuştur. 
Komisyon gelecek salı 

günü ikinci defa toplanacak 
ve müşterek programı ha. 

zırlamıya başlıyacaktır. 

Adliyede katiplik 

isti yenler 
Istanbul mehakim ve de

vam adliye kitabetlerine 

tayinleri talep ve istidasın

da bulunanlardan hukuk 

fakültesinin son sınıfına 
müdavim ol;nların evrakı 
müsbitelerl noksanlarını ik
mal ve isimlerini kaydet. 

tirmek üzere serian encü

meni Adliye kalemine mü

racaatları İstanbul müddei 
umumiliğinden bildirilmek
tedir. 

Daha bir sürü ; mıt-.. 
mıı ... mıı··· Bu havadislerin 

ıekillerine bakılınca hangi 
makıada binaen, hangi 

rn.enbalardan kaynadığı 
pek ala anlqılıyor. 

Ancak hayrette kalına • 

cak hll'fey var. Şehirde 

kaynaklardan çıkarak dal· 

ııalana dalgalana bizim 

siperlerimize kadar çar· 

pan bu hain ve rezil 

propagandalar aceba mev· 
kil müatahkemln daha açık 
olması IAzım gelen kula • 

ğında bir akai aeda huıule 

getirmiyor mu ? . . Ahaliyi 

ve bllhaua zaif imanlı o • 

!anları muzlr ve mecnuna

ne düıüncelere sevkedecek 

olan bu sözleri tekzip et • 

mek.. ve kalenin manevi • 

yatını buhrandan muhafaza 

eylemek için aceba vila • 
yet, kumandanlık bir be • 

yanname neıretse fenamı 

etıniı olur? .. 

Korkunun ölüme fayda· 
ıı yoksa dütünmenin hiç 

yok... Binaenaleyh düıün· 

miyelirn ve düıündürmeye
Iırn ... 

Haydi bakalım arka
daılar .. hava güzel çadır
lann önüne çıkalım... Ha

lil çavuı! bu gece mutlaka 
bize bir (kör oğlu) oyna
rnalııın ... 

- Yatsıyı 
öyle ... 

kılayımda 

- Zarar yok canım .. 
yatsıya daha vakit var ... 

Kemanla tef baıladı.Sesi 
ltidenler çadırlarından çı
kıyor. Pulat vücutlardan 
çelik sinelerden çevrılmlt 
bir halka ... 
Halil çavuı o levent enda
mile meydanda. Keman 
ve def, demir ellerin yek 
ahenk takırtısı tempo tu
tuyor. 

Filistin de karg~şahk berdevam 

Bir kara liste neşreden ) alıııdi rrazetcsi 
tatil rtfilrli r 

Kudüs, 5 (A.A) - Davar namındaki lbranice gazete 
Filiştinde büyük bir heyecan uynndmııış olan gizli bir 
rf'~mi vesil ~ neşre,nıış olduğundan dolayı tatil edi'miştir. 
Bu vesikada 11 Arap eşrafının ismini ihtiva e<len bir 
kara liste bulunmakta ve bu liste büyük müftü ile müs· 
!ümnn meclisi alisi katibinin ve komünistin isimlerini 
htiva itmekte id~ 

11 t•pinıanl 

caktır: 
Zira tehrimlz öyle edip. 

!erle doludur ki onlar, ken• 

dllerl bile coplerinde çok 

defa yankesicilerin aradı. 
jtını bula maz!ar · 

Toplu iğne 

Zeki Beyle o kadar se • 
viımlıtik ki : Üç günlük 
hasret bir aıır kadar gel • 
mitti· Bugün bizim ılper • 

!erden karargaha dönerken 
yolumuzun üzerindc:"ki al· 1.----------ı 
perlerine ufradun. Büyük 
bir sevinçle kartıladı. Oca· 
ğın batına geçtik. Çıtırda
yan dallara kartı bağdat 

kurarak geç vakte kadar 
görüıtiik. Vaziyeti islah 
edecek bazı teyler düşün
dük. Fakat bir az daha 
lazım ... 

Zeki B. anlattı; ıehirden 
ııelen bir zabitin rivayetine 

nazaran Edirnede bulunan 
konıoloalar, mevkii müs • 

tahkem kumandanlığı va· 
sıtası ile ve telsiz telgrafla. 

Edirnenin bombardöman 
edildiğini İıtanbuldaki ae • 
flrlerine bildlmıifler • 

Bu mühim havadial çok 
merak ettik. Aceba alela· 

de bir ihbar mı yoksa bir 

tevessüt mahiyetinde mi? 
Zeki beyle verdiğimiz ka· 

rar üzerine yann bana 
uğnyacak ve beraberce 
ıehre ineceğiz ... 

Henüz kararglha gelmit 
ve çadıra girmiıtlm. San
cak nöbetçiei: 

- Tayyare geliyor. 

Diye bağırdı. Hakikaten 
cenup istikametinden bir 
tayyare görünüyor ve ol· 

dukça yüksekten uçarak 
timale dofru ilerileyordu. 
Geçen gün serbestçe ge· 

çen ve hiç bir topçumuzun 
iltifatına mazhar olmıyan 

tayyare, bugün de ayni 
pervasızlıkla ıehirin üze

rinden geçmek ve belki de 
gene bir çok hezyannarne

ler serpmek istedi. Fakat; 
bu defa, hava.ya çevrilen 
toplarımızdan ateşin selam· 

lar yükaelmeğe baıladL 
Şrapneller tayyarenin etra

fında patlıyor ve birer avuç 
pamuk gibi dumanlan ya· 
vaı yavq geniıliyerek da

ğiliyordu. Keıtaf yahut 
propagandacı efendlJer, teh· 
likeyi anladılar ve· derhal 
yükselmeie batiadılar. Ab· 

·- fl'apneller ta11ver• 

911tıra qelerılerı 

Günün meselesi 

Dilencinin biri •Madrit. 
yolunda oturmuş gelen 
geçenden p:ıra istiyordu. 
Y olda."1 ge enlerden biri 
herife bir müddet bak
tıktan ıonı& dedi ki: 

- Azanızda bir eksik
lik yolr .. s.hhatlniz ye • 
rinde. B"y',. olduğu ha'· 
de dile;ıme,_ten utan • 
mıyor rr· tunuz ? 
Di1 eilcİ , İspanyollara 

has bir azan e \le ce • 
vabı verdi: 

-Efenclil Ben nasihat 
istemiyorum, para sti • 
yorum. 

"Svift. bir gün kala • 
balık ve yüksek sınıfa 
men ı.:p aaıniin karıısın· 
da bir hitabe söyliyor • 
du. Dedi ki: 

"Üç türlü gurur var· 
dır: Anlet guruı'U, ser· 
vet gurvru, malfunat , 
gurur• . Size sonuncu • 
dan bahretmlyeceğim, 
çünkü ııranızda hiç kim· 
se bu seyieye duçar 
olmak tehlikesine ma • 
ruz değildir. • 

yakın patladıkça, askerin 
net'eıi artıyordu. Bütün 

aitızlardan: 

- Ha gitti .. 
_ Ha gidiyor ... 
T enıennileri lfldiliyordu. 

Hele merminin biri, o ka• 
dar yakın patladı ki: bu 

ande hepimiz tayyarenlı\ 
yuvaı·lıınacağını bekledik. 
Fakat kısmet de~ilmlt A 

mel'un baykuı; geldiği gibi 

gitti... 

Ortalık karanrken cenup 
cephesinde ııddetli bir top. 
çu ateti bafladı. Diifman, 
daneler ve ıarapnellerle 
,ehlrl mütemadiyen bom• 
barduman ebnekte devaıft 
ediyor. 

{Bitmedi) 

" 



Futbol likmaçları başlarken 
birinci sınıf takımlarımız 

ne haldedir ? 
Galatasaray mevkiini muhafaza ede
bilecek mi ? Fen erin çalıımasına ne 

dersiniz? Ya Beşiktaş ? . 
Futbol lik maçları baş

lıyor .• 
Memleketimizde spor ha

yatının en canlı ve heye -
canlı devresi futbol lik 
maçları ile beraber başlar. 
Esasen sporun bizde en 
mühim şubesi ve en ziyade 
alaka uyandıranı da futbol
dur. Futbol müsabakaları 
halk üzerinde her gün biraz 
daha ziyadeleşmek üzere 
umumi bir heyecan ve de
dikodu mcnbaı olmakta, 
müsabakalar ayni ıiddet 
ifade eden alaka ile takip 
olunmaktadır. Spor haya
tımızda senelerdenberi de
vam eden Gatatasaray-Fe
nerbahçe rekabeti, lik maç
lan ile en had devresine 

girer iki kulübün gayret-' , 
lceş taraftarlarının dediko-
duları da o nisbette artar. 
Bu, şimdiye kadar böyle 
ı>lagelmiştir, bu sene de 
gene böyle olacağına şüphe 
yoktur. 

Galatasaraylılar, birkaç 
senedenberi mütemadiyen 
sahip oldukları şampiyon -
luğu başkasına vermiyecek
lerini, Fenerliler ise bu sene 
nasıl olursa olsun Galata· 
saraya mağlup o\mıyacak
larım iddia edecekler, bu 
iddialar münakaşa şeklini 
alacak, futbolcular spor 
sahasında yekdiğeri ile kar
şı karşıya gelmeden, kulüp
cüler, laf sahasında birbir
lerini iskit etmiye uğraşa

caklardır. 
Bu sene lstanbul şampi-

yonu acaba kim olacak ? 
Galata saray gene mcvkiini 
muhafaza edebilecek mi, 
yoksa fenerliler hakikaten 
söylenildiği gibi muntazam 
bir antrenmana tabi olarak 
çal ıyorlar m ? Bir iki ; Y· 
danberi hiç sesi sedası 
4;ıl mayan Beşiktaş ne yr
pıyor ve neler hazırlayor? 

Fevkalade bir hal zuhur 
etmediği takdirde birincilik 
bu üç kulüp arasında p~y
laşılacaktır. 

Bu üç kulül:ün bugünkü 
vaziyetine şöyle bir göz 

• ıtarsak göreceğimiz man· 
ıara şudur : Fener bahçe 
üç dört senelik mütemadi 
ademi muvaffakiyetlerin 
tf:vlit ettiği bir gayret ve 
intizam ile muntazaman 
çalışmaktadır. Fenerliler, 
Vefanın eski oyuncusu Nec
mi Beyi, salahiyeti fevkala
de ile futbol takımlarını 
çalıştırmak, muntazam an
trenman yaptırmak üzere 
istihdam etmektedirler. 
Necmi Bey güzel bir me
tot dahilinde Fener bahçe· 
nin futbol takımlarını daimi 
surette çalıştırmaktadır. Bu 
muntazam mesainin iyi ne-

. ticeler verdikini söyliyenler 
ve buna misal olarak da 

Bursada alınan (l-7) neticeyi 
gösterenler vardır. 

Galatasaraya gelince: f s
tanbul pmpiyonunun son 
aylarda arzu edildiği kadar 
muntazam bir çalıınıa sis
temi tai<ip etmeaiğini gö
rü}cıruz. Çolc kıymetli ve 
zeı.c oyunculara malik o-

lan Galatasaray kulübü, 
oyunculannın şahsi kıymet 
ve meziyetlerine istinat e
derek çalışmaktan müstağ
ni kaldığı gün mevkiini 
kaybetmiye mahkum olmuş 
demektir. 

Geçen seneki pmplyo
nada lıtanbul üçüncüsü o
lan Beşiktaş, yukarda da 
kaydettiğimiz gibi iki ay
danberi esrarengiz meçhu
lat içinde bulunmaktadır. 
Öteden beriden işittitimize 
göre Beşiktaşlılar lik maç
lara için sureti mahsusada 
hazırlanmakta ve bu hazır
lıklarını ve hakiki kıymet
lerini ifşa etmemek için de 
bu işi ~izli tutmakta imiş
ler. Onların maksadı F e
nerbahçeyj, bilhassa Gala
tasarayı ilk ağızda gafil 
avlıyarak matlup etmek 
imiş. Geçen sene lik maç
larından, evvel Galatasaray
F enerbahçe muhtelitine kar
şı kazandıkları galebenin 
bilahare kendilerine büyük 
zararı dokunduğunu öğ
renmişler, bu defa bundan 
içtinap ediyorlarmıı. 

Bu şayialara bir dereceye 
kadar hak vermek lazım
dır. Betiktaşblar hakikaten 
geçen sene Galatasaray - F e
nerbahçe muhtelitine karşı 
kazandıkları o galibiyet 
ile rakiplerinin gözünü 
açmışlar, buna mukabil 
kendi oyuncularını da menfi 
şekilde neticelenen bir tc
fahüre sevketmişlerdir. E
ğer Beşiktaşlılar geçen 
seneki bu dersten istifa de 
edebildilerse büyük bir 
kazanç temin etmiş olabi
lirler. 

Sam piyon ada Bc:ykoz, 
Vela, lstanbul Spor, Süley-
maniyenin de mühim rol
leri 9lduğunu unutmamak 
lazımdır. Şimdi bu vaziyet 
karşısında şampiyonluğun 
kimin tarafından kazanıla
cağını kestirmeğe imkan 
yoktur. Bu imkanı bulabil
mek için lik maçlarının iki 
üç haftaıını ve bu siylerin 
semerelerini yakından gör
mek lazımdır. 

lki yıldız 
F enerbahçelilere 

Fenerbahçe umumi katip
liğinden: 

F enerbahçe müessisan 
heyeti 8 teırinisani cuma 
günü saat 10 da içtima 
edeceğinden müessis azala
rın behemehal teşrifleri rica 
olunur. 

[!) Evvdkı gün rüsumat 
mulıııfaıa memurlan Roda va· 
purunda 17 bin defter ılgara 
k!ğıdı yakalamıılardır. 

[!) Üsküdar - Şile yolu 
üıerindeki Ömerlı köprüsiinün 
inşaatı yakında ihale edilecektir. 
Köprü beton olarak yaptırıla· 
calc, uzunluğu 70 metreyi 
geçecektir. 

Bu h:.ısuııtakl plan ve prt• 

nameler hazırlanm11 ve Nafıa 
vckAleti tarafından ıehrlmlze 
gönderllmifllr. ihale muameleti 
Ankarada yapılacaktır. 

Maltepe - Kartal aruındaki 

küç&k betoD köprlioOa lnpab 
hl'8m bulmuewr. 

KQçük Haberler ı 

·~---

Enelce heyeti mahıuııa ka
rarile devlet hizmetinde kulla
nılmtmak ıuretıle ceza görenle
rin haklarında verilen kararlan 
teınylzen tetkik etmek üzere 
Anbrada tqellol eden alr ka
rar heyeti vazlf eılnl bitirmek 
Ozerechr. Heyete llllda veren
lerden bir çotunun evvelce 
bir yanllflı.k neticesinde aleyh
lerinde karar vertldtAt anlqıl· 
llllfbr· Alı karar heyetinin 
elinde pek aı evrak kaldıAJ 
için klnunevvel nihayetinde 
heyet vaılfesinl ikmal edecektir. 
Refed~en kararlar gazetelerle 
llln ediliyor, ancak haklarında 
verllen kararlar lastik edilenlere 
tebl~at yapılıyor. 

Ah karar heyetftıın flmdl 
elinde fngtltz muhipler cemlye
Hne menıup olduktan ıddta 

edilen bazı kimselerin evrakı 

kalmı§tır. 

13 Malol guılere ziraat 
bankasında bulunan 500 bin 
lira tevzl edilecektir. Bunun 
için memleketimizde ne kadar 
malol oldu~unun anlqılmaıma 

lüzum göaterilmlfti. 
Mudafaayl milliye veklleu 

atkerltk ıubelerlne verdltf bir 
emirde mıntakaları dahilindeki 
malolının miktarının tesbltlnl bıl
dlmlfllr. 

Şehit evlatlarına tOtnn satı
ıından yüzde ili vertlmektedlr. 
Bu para tiltiln inhisar idrelerin· 
den 7fraat bankuma her ay 
vertlm~ktedtr. · Haziranda yüzde 
ikiler tehlt yetimlerine tevzi 
edilecektir. 

1:) Geceleri Bey~lundakt 
. tiyatro ve ılnemalardan çıkan

lar tramvay bulmak Ozere 
tevakkuf yerlerinde uzun mnddet 
beklemek mecblJ!l)"et!.nde kalı
yorlar. 

Seyrüsefer merkezi bunu 
nazan dikkata almıı ve halkın 
gerek Şışh tarafına, gerek lıtan
bul cihetine kolayca tramvay 
bulması için tedbirler ittihaz 
etmiıtir. 

Tiyatro ve sinemaların tatil 
saatlarinde klfı derecede tram
vay bulunacakbr. 

EJ Bakkallar cemiyeti mar
garin yağı fabrikası açmak için 
Emanete müracaat etmiftlr. 
Fabrikanın lnf81ı için blr 1 .. 
vlçreli grup cemiyete müracaat 
etmiıtır. 

lıvlçreliler bakkıtllarla bera· 
her fabrikaya açmata razı ol
muştur. Grup mümealllerilc 
bakkallar cemiyeti ara11nda bir 
mukavele aktedtlmlftir. Muka
vele mucibince f abrlka altı ay 
zarfında yapılacaktır. 

EJ Dahiliye veklletı, kay
makam ve nahiye müdürlerin• 
den terfi edecek olanlarda kı

dem csaıına İstinat ctmeti usul 
ittihaz etmtıtlr. 

ilk terfi edecek olanlar kı-
dem itibarile en önde bulu
nanlardır. Yalnız senede teftı
f8l neticesinde ikl defa not 
almayanlı.nı terfıleıt tehir edil
mektedir. 

EJ Petrol inhisar idaresinin 
çifçtlere ucuz potrol verme~ 

tatil etti~inden bir kaç defa 
bahsetmlıtik, Bu yüzden memle
ketin muhtelif yerlerinden tiklyet 
telgraflan çekilmektedir. 

Trakya çifçilerinden mürekkep 
bir heyet Ankaraya gitmek 
üzere şehrimize gelmiıtir. Bu 
heyet petrol inhisar idaresini de 
ziyaret etmiştir. 

Çtfçiler tenekesi 4liraya petrol 
alıp traktor lfletemlyeceklerlni 
söylüyorlar. Bundan baıka ziraat 
alah satan ticarethaneler çlfçllere 
kartı krediyi kesmişlerdir. 

EJ Ticaret ve zahire borsası 

taltmatnamdsı bir komisyon tara 
fından tadil ediliyordu. komisyon 
iflni bitirrnlftir. Yeni nizamnamede 
kambiyo borsuında oldutu ıtbı 
....,..ıık ılaa edilecektir. 

Matbuat hahralon • Muharrlrlı 
• : Alımtt 11tlOll 

Mahmut Sadıkla beraber 

Sinemalar 
5 • GGl!.JF~G88Gaf!l······ 

ı1ım.----:D:'!':un\·anın be< 1 ıt l'd ki ~ıncnı.ı meraklmın ıuahbube~ i 
• IVAN PE 'f ROVIÇ 

Yarın .ık ıım 

ASR.i SiNEMADA . , 
• Şayanı ha\ ret dek rlarl ~rl . ıen in inizan•enli miı-tc-n bir şaheser olan 

. ÇARE ViÇ 
filminde em~JI ız mu\ rı.ıı. , e • ıı rlak ı ftrler ka?.a c ktır. Çar deuinlo • 

göz kamaştırıcı <aravl anrd:ı \ e kı rııe:n kab:ırelcrJc ı:eçen zcngın ve 
r<. ıc;ın b ı r fıllnı . 

• 12 kişiden mürekke p m h r l'c rn ff llal31J) kası g:ıHt nelis \'e mlıcs<lr , 
nncak bin müşterisi olan p.ırpl.ır tag ınn l cJccektlr. 
Sen·etifünun birdenbire altı Maestro Lcıııh.:h idare 1 n . ıcı..ı orke tra bu heyete i ~tl rak ederek Leharıo 
yedi bin okuyucu buldu; pek mc~hıır p:ırç.ıl.;rıı11 temınuın e.1.ı::cktlr. • l!=J llu ke 111 ı: l nıc•i c l ıcm muhteşem hır mım. fakat bunlar üç haf cadan 7j- r:ır:,,-:ır:ı~r:ıı':"'lf'!'tl":"I • • 

~r:w:-ır:r;w;ıl!JGE~A!J~~~L!J.!A!f··· yade sebat göstermediler, 1.:.1~&.:J r.;a.ı 
dağıldılar;biz gene eski miiş- :ill~EirbC~[•}(iJ(iJl~~~~~ ıt~riE!lti~(flttiR;lef11a11 
teri adedinde kalmıştık. Bu fi Bu akşam O p E R A S l N E M A S l nda 
da istipdat ıamanında ne if1 1\luhtercm mu~tcrilerine 
yanlış zanlarda bulunduğu- ilK A L 8 R i s s o N ve M l M 1 K R A F O R D 
muzu bana anlatmışr·. Hen fiil tarafından ta~aımi cdilmi~ 
zannederim ki sansür kalkar, ~.;.'i i D E f\. L B i R f\. ş K G e C E S 1 
kalemler serbest olur, içti- .!."?.: 

f, f 1 ~ nammdaki sesli \•en! hir şaheser tal dim edecektir. iiil ma elsefi, siyasi yazı ar • J il! 
serbest yazılırsa, Sen·ctifilnu- • Musikisi ( 1 ıuırrlo l\llC'J IOlJS ) indir. 1 
nun baskısı mutlaka dört ı Sevimli ve bliyiik sinun:ı yıldızı "Ll"PE YELE.Z,,in 
beş hin olur. J lalbuki bu da ~nheseri olan 
bir galcti ruyet imiş!! ltmi, • A ş K z A N B .A G 1 
edebi yazılarla ~cnayli nefi· ! üçiinci.i sesli filminin gördiı~ii nığhetl umumiye iizcrinc ı 
seden olan eserlerin daimi u. • 

okuyucuları, milletlerin irfan ll·IJ•llJmms~~~:~ra~~:~;.ac~t~ rıım•llrl•• 
ve iktısat hayaanda çok m 1111ua~~~ı:...~•m,. ıı;,1!ıtıw t.ır:ı~illııım ıL4 

yi.ı1cselmesile artıyor. Bu ha- BBB&BBlmlii2~mlmarmm&ImiillBBlıJllllJıı'! 
kikatı bilmeden gazete çıkar- R Hu nkşam 
mak isteyen havcs1iler, inti· B E L H A M R A s i N E M A S 1 N D A 

zar zamanındaki müşterilerin !. Oıı.: ıÇncı ~eN~u 
1
, cKwzı: rHılim 

1 sürüp gideceğini sanarak da· w. A 

ima zarara uğramağa mah- il 
k(ımdu. Bundan dolayıdır ki İJ ŞARL ROGERS , e i\A"\SI ımoı. tnr.ıfından ~ozlu Varyete. Gie<dorf 

1 

i 
C:irls in çarkılı Bulcs \ e FokstrotlarJa fi 

meşrutiyeti müteakip BabıA i ' iill 
k BAKEI. :\tF.Ll:lm: NOl m: LA MARl-: şarkı ı nı taganni edecektir. ~ yo U~tına koşan yeni gaze- itli 
il k Yerlerinizi C\' \ elden temin edlnl1~ b7!. tcc er ve mecmuactlar ço i!I 

para kaybettiler~ bu giden aammmmm Pııramunt filmidir. t!.BBEitmiltı• 
paraların yekônu müthiş ra- 0 o O O O O O O O O O O O O O O ~ 
kmlarla ifade olunabilir. 0 L.J 

Bu ak~arn O 
l\lcşrutiyetin il<l.nından ev- o MELEK S l NEMA s t N DA ,., 

vel gazetecilik ve mathncılık o L.J 

!temininin bu hakikntlarını O E:\llL Y ANNGS in muthi~ r:ıkibi O 
ben de bilmiyordum. Mat· O O 
buatın serbestisi bir glin ge- O JORJ 13.\ :\1\ROFT un Ö 
lirse' Scrvetifünun çok yük- 0 şahc-: ri olan O 
selir ümitlerini besliyordum. o PARA KURDU O 
V c o mes'ut güniin ğelişine o O 
kadar dayanmak ve yaşamak O filminde dilbLr sinema yıldızı O 
için mıttbaama işler ıazımdı. o Olga Baklanova ~ 
Çıinkü urtık lstanbul'da ki- o ı..ı 

ile beraber ar1.1 endam cdcccl,tir. O tap çıkmaz olmuştu; cami O 
kitar.ları bile tahdit olunmuş- o o o o o o o o o o o a r:J o o~ 
tu; Abdülhamidin camilerde, 
medreselerde okuu:ın kitapların 
çoğunu menetmiş, toplatmı~kcn

dine en son Maarif Nazırlığı 
eden Cel:ll Pş. nın zamanın
da bu kitapları çembcrlitaş 

hamamının klilhanlarında 
yaktırmıştı. Çünkü o med
rese kitaplarında padişahların 
hal'ına dair yazılar vnrdı. 

Kur'an basmak vardı; Kur' 
an basmak dahi baş mabeyinci 
Osman Bey.n matbaasına in
hisar şeklinde bırakılmıştı. 

Evvela kur'an basmak me
selesine giriştim. J Icr miislü-
manın Allah kel<\mını nc"re 
mecbur ol~luğuna dair kur'
andıı mevcut emre sığınıp 

Mushnf basmağa karar ver
dim. Fetvahane miiracaatımı 
reddcyliycmedi. zaten bir ta-
kım lrani kitapçılar "Sahaf
lar şirketi,, diye bir teşekkül 
yaparak bu işi yapıyorlardı ; 
onlara lranidir diye dokunul
muyordu ; ben de Türk ve 
miislüman işe kalkıştım. 

Matbaada Mushaf basmağa 
başladık; ~nsürler ve maarif 
müfettişleri diş geçiremediler. 
Y azıtıp saraya gönderilen jur· 
nallara cevap çıkmadı. Olsa 
olsa yanlışı var, yahut gayri 
müslim elinde basılıyor diye
~cklcrdi ; benim taş basma 
ustam bir hafız idi. eldeki 
nushanın yanlışı olmadığını 
babıfctvada tastik ettirmiştim. 

Bu iş matbaanın lltoğrafı 
faaliyetini temin eyliyordu: 
tipoğraf da iş istiyordu. Bu
nun da tahrir nüfus scbebile 
cMecidiye,, te-.kerelcrlni bas
mak uretile temin ettim . 
Bunların tab'mı kendisine lra
dci seniye ile inhisar ettiren 
Baba Tahirln istedi~ fiatın çok 
çok pahalı olduğuna Halil 
Rufat Paşa zamanında Babı 
Aliye dinletmek kabil olma
mıştı. Bir sadrazam Avlunyalı 
Ferit Paşa bu müracaata na
zarı dikkate aldı; " Mecidi
ye ,, tezkerelerinin tabını 

ele geçirdim. Bu işte çok 
tuhaf sabnalar olmuştur? 
Bunlan da anlatacağım. · 

Ahmet hu.n 

Vaktın ·~· ·-• .,··~.r 'J!!~.--... ,._, .. .. .. ~~ ... 

bu1lnıacası 

BurGnkil bulmacamıaın 
ltaUedtlecek J'enl .. idi 

Soldan sağa: 

ı - Esasın müfredi (2,) 
küf (3), işaret (2) 

2 - Yazı yazan (5) 
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(2) 
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5 - Canın yongası (3) en 
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Faka basan dolapcı 
Mark.Is dil " Kreld , den 

Büyok Parlt lokentalanndan 
birinin müdavimi, ycmeklertnl 
her gOn aynı muada yemeğl 
ltiyat edinmtıtl. Garsonlar yan· 
llflıkla başka bir sofrayı kendi· 
lino tahsis etseler sinirlenir, bir 
tGrlQ yemek ylyemezdı. l....obn· 
tacı müşterisinin bu tuyadını 
bildiğinden bu masaya baık .. 
aının oturtulmunuı Jçin tenbl
h.tta bulunmuftU. 

Günün birinde Jolcantaya çok 
lnllftttl gelmlftl. Kadım mütterl 
o gtln biraz geclkmlf oldutun
dan masasına blr batkaaını 
oturtmak icap etU. Btzim yer 
llleraklısı mütterl ıeldığl uman 
1erinln lfgal edllmif olduğunu 
t6rerek son derece meyuı oldu. 
Yer'. hotalıncıya kadar teı.glha 
Jtnaprak lokanta ..hibesi k.adua 
ile konuımaga koyuldu. 

F .kat yabancı milflerl çok 
lttlhalı bır tcrmlı: bqial~nnın 
bekledtğtnl doıilnmOyor durma 

dan yemek getirterek keyfll 
~"yflf yiyordu. Maeanın bo
l&lmaııını bekllyen biçare bır-

çınlanıyor; faht ba,ka bir ma
•ya oturmaktansa açlık kıvnn

blaruu çekmeyi tec'Cih eyliyordu. 
Nihayet bertkınln kolay kolay 

'Olradan kalkmıyacatuıı anlayın
ca onu atlatmak için bir çare 
~ndo ve tam herlftn bir 
fite daha prap istediği sırada 
lokantacı kadma dedi ki: 

- Benim yerime oturmuı 
~ıı ıu adamı tanıyor · musı.;nuz? 

- Hayır möyö.. buraya ilk 
defa aeldi. 

- Böyle oldutu belli... eter 
~ ol~u bilteydinlz 1up
~ kabul etm.dbm. 

·- Aıaeıı lll&fö.. beni 
tdeta bit·• - .. .... ... 
kim acaba) .. 

- Kim olacM... Perta cel-
ladı. .. 

Oteld kadtn bu eözlerl 
duyunca tap tarı keaıldl. Ya· 
ilana müf(ertye havıf ve 
lllttılda karıpk blr nu.ar atfet
lll~ baı}adı. Vacudu titriye'* yava, sesle kekeledt: 

mı arzedeytm... hanı tunu dı

mek lsteyorum kt... size artık 
bir teY getlremlyecdder.. Ye 

ben do hemen buradan tetrlf· 
etmeniz ve b& daha gelme
menlz için ricada bulunma~& 
geldim. 

- Yok canım... böylece 
kapı dıpn eclılmemln 
ıorabllir miyim) 

eebeblnl 

- Canım Efendin.. buau 
ılz de pekala bılırsln1ı yal.. 

- Yanılıyorsunuz... söı.le
rinlulen bir teY anlamadJiımı 
temin ederim. 

-· Elendim anlamayacak oe 
var ••. Kım olduiwıuzu taıııyor· 
lar.. Nasıl ne olurmut··· Blraz 
daha duracak olursamz.. BütOD 
mu,terller kaçacak .• 

- Hey bana W.Uaza .•. 
Sabrım tOkenmete blflada. 
Bent kim eanıyorıunuU 

- Ne sanac~m .. BasbayaAı 
olcfutunuz ,eyi.. Parı. celltdı· 
llDIZ ııte bu .. 

_ Yal.. Parts cellldt oldu-
tumu ılze ktm haber verdi) 

Lokantacı takanın aldıAt ıe
kllden korkarak bilzOlen kadım 
mOfttrislnl parmalı ile göstererek 

dedi ki: 
- Şuradaki mösyö haber 

Yereli efandiaı. 
Bunun üzerine yahaaa aellol 

yükselterek şu ıöılerl •ô)1edı: 
- Mütyömü ~ .. Obalde dıyc

cettm yok.. Onun yandmuına 
ımkln yoktur. 

Daha bundan lkı aene evvel 
,ncuduna prangabent danli~ 
basmıştım. 

Bu sözlerden sonra hesabını 
iatlyerek paraıımı verdi ve 
müaterlh bir tavırla çıkıp gitti. 

Dohpçıya gelınce oldutu yerde 
donnuı kalmıp. 

htanhal Wt,ulnd la'G ,_~ 

murlufunatJn: Mahkdmbib btr 
deynin temini istifaslçtn mah
cuz 204 kıt'a litograf tulle 
bir demir kasanın teşrlnsanl 

nin 11 inci pazartesi gi!nü 
saat ı de Cağalo~lunda Ça
tal çeşme caddesinde 42 
nomaralı eski Milli Matbaa 

. öniınde füruhtu mukarrer 
oldujtundan tallplerin yevmi 
mezkur<la memuruna müra· 
caatları illn olunur. 

- Pariı cellada ôyle mi} 

Hemen kOCUlnı çağırdı ve 
lllllttcrtsinden aldığı haberi ona 

t.bır ettt • Lokantacı da 
"-- kadar korktu, ve hu 1----.--.. -.-.. -.~b---, 
lbtlthi§ haberi bir kaç samlmt V J C K ( N G 
"'OtterWıae sOyledL Heplli bu 

Ulurauz mOtterlnln hemen kapı 
dıttrı edlllDl:llnl kendisine tavelye 

eyi ledtler. Z..vallı lokantacı ~~~~~ 

lltlı 

.. VAKiT 6 ••nt 

Anbar inşaah 
iı~isarı 1101 ıı~ ırıııııden: 

Türün inhisar idaresi Kuruçcşme yaprak tütijn anbarı bahçesinde inşa 
edilecek nnbar kapalı zarfla münakasaya konu1muşnır. 

Mezkör inşaata nit proje ve şartname ve saircsi 15 lira mukabilinde 
verileceğinden ta1iplcrin idarei umumiye mimarı şubesine müracattla al
maları ve I 6 ki\nunevve1ı929 tarihinde de zuflannı Gıtlarada mübayaat 

' komisyonuna tevdi ctnl<'lcıi. ' 

İstanbul İthalat gümrüğünden: 
Kilo 

25 
757 
I05 

(1,T:tm 

150 
Marka 

7 paket 
8 sandık 

3 adet 

ağaç saplı kıl fırça 

demir tOklJ ve gem ilzenJrl 
kapalı kurşt•n s c 

' 4 fırça 224 margarin ıl C F 
1 fırça 200 araşit R C ı.· 

2 fırça 225 '{mm gayr~ saf a itfinik R C 1.-' 
1 sandık 59 200 yünlü ipc~li mensucat 1 I S 
2 sandık 53 k!ğıt sepeti T 1" F 
BalAde muharrer 6 J,nlem eşya 6- ı ı -929 tarihinden itibaren 1 tan bul 

tthnlAt gümrüğü s.ıtış nnbarında bilmüzayede ı:aplaca~ i1An olunur. 

Devlet demir yolla'.rı ve liman
ları umumi idaresinden: 

l\luhtclif tipte lr.ıkoınotiDerc lüzumu olan bakır ocak ve aksamı kapalı 
zurfla münakasnya konmuştur. 

Miinaka~a 7-12-929 cumartesi günü saat 16 da Ankarada devlet 
demir yolları idare inde yapıfacaktır. 

1\lünakasaya jştirak edeceklerin tı:klif mektuplanm ve muvakkat temi
natlarını aynl günde saat 15,30 a kadar umuınt müdürlük lrnlcmlnc vcr
mch:ri lazımdır. 

TalJplcr münaknsa ş.ırtnamclerlni 20 lira muknhilinde Ankarada, 
malzeme dalrc~indcn , lstanbulda Hayrlarpn~r. mağar.asındıın tedarik 
edebili rl~r. 

Münakasa ilanı 
Aınas)ra ]Jaş. ıniilıendisliğindeıı: 
Çcltek - Amasaya yolunun 96+soo- ı o r +a38 kilomerrolan arasında 

(2997) metre tulinde şose tamiratı He altı adet kargir menfez inşası ve 
dört mctroluk iki adet muhtelit köprü döşem~sinin betonarmayn tahvili 
(18439) lira bedeli kcşfilc 20-11-929 çarşamb:ı günü saat on beşte ihale 
olunmak üzere kapalı zarf usuli1e münakas:ıya çıkarılmıtır. 

Kcşifnamesini görmek isteyenlerin Amasya nafia dairesine ve talip 
olanlar ihale günü teminatı kanuntyelcrini hamilen cncümnl vilAyete mil
~racaat etmeleri il~n olunur. 

fıll n • • .. ıDlrlllldec 
Taksitle satılık emlak 

Mevkileri. cvsaf1 mahsusa.lan aşağıda yazılı dokuz parça mülkün satışı 

mü7.ayedeye konmuştur: 

ı - Müzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 5 kAnunevvel 929 tarihin· 
de lstanbul şubemizde müteşekkil sanş komisyonu huzurile icra edil~ek

tir. Talip olanlar beher mcvkiin hizasında gösterilen mikdarda teminat 

varakasını teklif mcktuplarilc beraber makbuz mukabilinde bi?.zat ve ya

hut satış kom is) onuna yetişmek üzere taahhütlü olarıtk postaya tevdi 

ederler. 
2 - lhale bedeli ilk taksit pesin aıınmalÇ şartile sekiz senevi mü:,a\t 

taksitte i. ti fa olunur. 
3- Tnlip olanların fstanbul veya lzmir şubelerimize yahut Merke~ em

lak müdürlüğline mliracaatla mufas.c;al şartnamemizi mi ta1Aa etm.lcrı. 'c 
müzayedeye iştirak halinde bir nü:)hasını bk Ura mukabilinde alıp ımza 
"~e teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

. . h d k miı•ct teminat mikdan Urn. No. mevki ve semu ncvı ve ma- u ut e J 

· · ·ıao lira meşhuru hıyeti ve mUştemı ı 500 
16 Şişli Büyukderc 386 numaralı maa müştemilılt 

23 

94 

139 
162 

164 

75 

15 

caddesi gnraj 

Zincirlikuyu 
kasrı ittisalinde 
Heybeli ada 

Yalı sokaJtı 

arazi ahır, arabalık; 
mutfak v.s. 

2 No. gazino mıı müştcmilılt 

l\laçka SilAhhane Bostan kahvehane v.s. 
.. işantaşı ekmek fabrikası maa müşfemıl t 

Galata. Kara ı 6 No. dükkan maa müştemilAr 
l\lustafa 
Kandilli \'aniköy 1 No. hane maa müştemUAt 
Bebek llebck bahçesi maa müştonıillt 

1500 

900 

2500 
7000 

500 

500 

3000 

22 Sarıyer l\f esarburnu gazinosu 500 

fllB~ ve e~aı ban~ası umum ıNOrlHOı~en: 
Pazarlıkla satılık depo ve ant~ep~ 

k.. . . 1 d t •·cmiyct u:mınııt mıktan Um. No. mev ıı ve scmu nevı ye ma- ıu u ı. . 
Jırı meşhuru hiyeti ve müştcmif•n 

Galatada Kalafat depo ve ıh- ma müşteınilı\t S7l0 
ıs 

maha11i. Kürkçü- şap antrepo 

lcr karıs1 
hlda öatılacağından talip Ba1Ada muhaarrer depo ve antrepo pazar 

1 929 nrrşembc günü saat 
olanların yevmi ihaleye müsadlf 3 kılnunevve r . .. 

. kkll uş komısyonuna mura· on altıya kadar İstanbul şubemizde muteşc sa 
caat eylemeleri. 

Osmanlı Bankası 

Merkea acenteli: Galata Köprü 

.,....... Beyot111 2362 Şube 

•ceDtflll: Mahmudiye Ham ahlnda 

0
" 5 faizli, 1918-1334 tarihli istikrazı dahili 

. ıalıvilatı hanıillerine 

Tcşrinsanl I 929 vadeli ve 24 numaralı kupon oedell

nln, f teşrinsanl 1929 tarihinden itibaren Osmanlı Ban
kasının Galata ve Ankara idareleri gişelerinde ve vllAyet 
merakizlndc bulunan bilumum şubelerinde tediyesine mu-

lıtmbul 2740 

Trma bel pestaıt 
( IZMIR ) npQrU 7 T qrinıant 
Perşembe akşamı Galsla nh 
dan b.-eketle Zooguldak, lne. 
bolu, Sinop. Saıuua, Ün) e, 
Fatsa, Ordu. Gftlon, Trabıoa. 
Riıeye &idecek ve Of. Trabıoo 
PolathBDe. Cireıuo, Ordu, F atıa. 
Samsun. Stnop, İneboluya utn· 
yarak ae&ecekttr. -------4111 

izlmtr sürat pestaSt 

başeret edilece~ mezkOr tahvillt ham\llerlne il!n olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli beher tahvil kuponuna mu

kabil evrakı nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olunacakar. 

Kuponların numara bordrolan Ue birlikte ibraz ve 
teslimi üzerine Osmanlı Bankası tarafından hamlerine. 
berayi tediye beş gün sonra getirilmesi muktazi bir mak· 
bnz verilecektir. 

ı..w Acı. ,.... ··-.. IWilı ... 
0 •nca ceaaretlnl topladı ve .Ş.yanı laayret 

)tbana mOfterlye yakl ... rak IRAŞ BIÇAKLAr ·--·~~~~ ..... 
1~tacılarua &det edındtklerl ile nraş olduktan sonra 

( GOLCEMAL ) vapuru 8 
T qrioıuıt Cuma 14,30 da G 
~dan .......... Camartell 
aabahı lımire plecek ve PUM 
14,30 da b.airden hareketle 
Pazerteat sabaln gelecektir. 

Yıi icra ve iflas kanunu idi 
= 2" " Cilt~ biyik b..ak ........ 

16ılerle konupn•Aa bqtadı: tahrif edilmiş JÜZ ve bo-
- Nasıl möavcl yemekten yunlara tesadüf olunmıya-

" caktır. Başlıca mağazalarda 
""-Qun Wduıız l1W sanhr. Acente ve dlpoziterlerl: 
L - Pek meamunam: yalnız AMOURY ve RECK 

lr Yenl yemek umarladıtmı İstanbul Küçük Kınacıyan Ha 
ta-- 31-32 
~ ltızomundan fazla bek· IL---==--~:::~~~U~~~!!!lt:....._ _ _....,!~-.-cu----• 
1 Yor111ra. Gınoalll'UUZ biraz 
'Yltça.. 

' &..L - Meeele o cfetll efendim 
Duydunuz mu? Devlet demiryollan ve 

Sabhk limanları umumi idare~ ---- ı.'.& Ufl de
tti de.M 

~~ Wechitm te)'den 
~ haber veraenlze 

\ bir .., islerim .. 

..._::: Hayw dendlm mabadı-

tMclduda Se1Am5ııda Sarraf so
Ulıad• N. 6 Uglr 5 oda sarınç. 
k•Ja. bedeJI ıcar ab~en. Yunuadakt 

11 ... arayı mirecaar. 

. IStanbul vilayetinden: 
Yol mükellefiyetini nakten ifa edecek olanların ikinci 

taksıt zamanı huJOl etmiş olduğu gibi miikelleftyeti mezkO

teyi bedenen ifa eyliyecek olanların şehri hal gayesine ka

dilr lstanbul villyeti yollar baş mühendisli#fnc miiracaatJa 

'1acaklan vesika üzerine yolda çalışmaları IAztm gelece ği \ e 

~rinsani gayesine kadar şu surede bedenen ifayı miikclleH-

tt etınıycceklerin yüzde eili zammilc mükellefiyeti nakciycyl 
~eye kanut1.n ahklllu ...tM- ol.uklara gibi bal ,gi~ 

kkında tahsili emval kaııwr1 alik""-1 'titbik ve H!i'f 
~-: .- beyan ohmur. 

sinden: -
İdaremiz ihtiyaa olan çam, meşe ve sair muhtelif dnı 

kereste kapalı zarfla munakasaya koru:ııuştur . 
l\1iinakasa 26 lkinci teşrin 929 salı günü saat 16 da 

Ankarada Devlet demiryolları idaresinde !apılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklıf mektuplarını ve 

muvakkat teminadannı ayni gündl?- saat / 5,30 a kadar umu
mi müdürlük kalemine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münaksa şartnamelerini beş lira mukabllinde 
Ankarnda, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa ma
ıt:ı7.asından tedarik edebilirler. 

odun münakasası 
Yüksek orman mektebi rektörlügündcr.: ~ ld tcbimizc k. p·ılı 

7.arf üsulile "500, ı \ odun alınacaktır. Taliplerin şartna-
mesini görmek her gun, mtinakasaya i~tirhk için de 
... ~.,mı ihale olan •şrinsani 29 çarsamöa unii saat on 

n 9 mda muessesan ziratye mubayaat 

V apurde mükemmel bir •
betra ve c:abeal mevcaltUr. 

9 T qrinsani Cumarte
siden itibaren Bandırma 
Karabita postalan lstan· 
buldan akşamları saat 
17.,30 da hareket ede· 
ceklerdir. 

Yelkenci 
VlPURL ARt 

Karadeniz Lüks ve Siirat Postas1 

Vatan 
v~uru6 Ç b 
T qrimanl arşam a 

1
giinü akşama Sirkeci rıhtımından 
hareketle doiru (Zonguldak. 

lnebohı. Samaun. Ordu. Gire-
sun, Trabzon, Sürmene, ve 

H Rize ) re gidecektir. .. 
İi TafsllAt için Sirkecide Yel- • 
Ü kenc;i hanında kAin •centasına 
;: muracnat Tel lstambu) 1515 
ı • a11m•am 

ıncı naura .b.r!°* ~ 
h"6miere w lltzumi. nUmunelert hm ole b. eterin her dldl ~. 
V .lat. CJl•ue ikbal kailph...a.n.de (HO) br..- 11•+.d.r. 
~ .. .. ·ıd ..... ...... bat-JUD CU CI .... ..,... 

Maliye vekdletinden: . . 
336 senesinden 1927 mali senesı mhaye

tine kadar nıilli hüktime& büaee!erinden nı:ıt-
li'tbu olanlarla gerek nıilH bük6meı ~e gerek 
sakıt Jıükunıeıin bütçe eoıanau ve adı emana& 
besaplannda nıu~ayyeı alaoğa bulu~nlar, 
şubal 930 nihayetint~ kadar arzuhal ıle bu
lundukları nıahallin en büyük mal mennıruı~a 
nıüracaat eyleyi1> yetlerindeki n~athibat ves!
kalarını vererek nnıkabilinde muraeaat ,·esı-
kası alnıaları lazımdır. Bu müddet zarfmdo 
müracaat etmemiş ve vesika almanuş olanla
rın iddia ettik~ri alacak 1513 uumar ka
nun mucibince kat'iven hazine lehine sdıt 
olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra aiç 
bir mazeret kabul edilmi)eceğinden alacak 
iddiasında bulwıanların 930 senesi ~uı~lıutbn 
evvel bulundukları mahallin en buyuk mal 
~müraeaaı etmeleri ik\ft olunur_ 



E 

HUE ~l~ltlf.t: 
Gazetemizde çıkan yazı ye 

esimlerin bGtün haldan mahfuzdur 
Ttrtln~e Hımçte G:ızetcye ~c;nderUecek n ektuplann tizerlne 

idare içinse (idare). )IZJ}a aitse ( Y11zı) 
Kuruş Kuruş l~:ıretl ~onul111alıdır 

1 A) Jıtı 
B 
6 • 

12 

l l'ıO 
.coo 
i50 

1400 

000 
soo 

14!0 
trno 

!anlauyan a:ekh·.plarm lac!ulndeıı, •ıymntt. 
mukaıldereıla mektuplan konuJmaı paraların 
lıe.) bclmaımclan ..-e rl&nlarm mündercatnıdan 

• idare meıul detlldlr. 

---

Borsalar Teıırinsaru J 1929 

Kambiyo ~ ~ -
Londra üzerine ı Jngillz llr:ısı, kuruş 

T.L. mukabili Dolar 
Nu otk 

.. .. 

.. .. " J:rank 
Paris Liret 
Mıl.lno 

.. .. " 
Belga 

Bruksel . .. • . .. .. J)rabml 
Aılnıı ... Frank 
Cine\ re .. .. .. 

LeV'a 
Sof}a .. .. .. 
.Amstcrd:ım 

.. .. .. 1'1ortn 
Kuron 

Praj? .. . .. .. Şııtng 
\'hana .. .. 
Madrlt .. .. .. pezeta 

Herlın 
.. .. .. Mark 

\ ar~o\A .. . .. Zloti 

Peste 
.. .. .. Pengô 

ntilreş "2o Ley" Kuruş 

Dinar 
Belgrat .. ı Tllrk lirası 

Mosko\a .. ": v:;roneç Kuruş 

Nukut 
1 l~terlln 
1 Dolar 

20 Frank , 
20 Liret . 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 Frank 
20 J.e\•a "/ 

ı ~1orln f 
20 Kuron r "" 

1 sıııng 
ı Peıeta 

ı Ranmark 
ı zı tı 

1 Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 

ı Çe~oneç 

lnglllz 
,Amerika 
}<"ransız 

lınlya 
Bclçlkıı 

Yunan 
lsviçre 
Bulgar 
Felemenk 
Çekoslovak 
Avusturya 
ispanya 
Almanya 
Lehistan ı.. 

Macaristan 
Romanya 
Yngoslovya 
Sevyct 

.Altın l 
Mecidiye ~ 
Banknot J 

Bo rs:ı harlcl 

Tahviller 
istikraz dahili • 'adell • 
Duı"Unu muvahlde 
ikramiyeli demlryolu "' 
lstanbul traım ay şirketi 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
lsuınbul anonJm su şirketi 

Hine ıcnctlcri 

1$ bankaSl 
Osmanlı bankası 

Acddı 

'( 
~ 

loJI 
0,47 31 25 ,_ 

12 Q'\ 
9 (13 

3 as 
36 33 

2 43,7S 
6S 

1 17 
ıs 9:?,5ıı 
3 30 

3132,2!\ 
1 97,50 
4 19 
2 

1
70,25 

25 25 
26 Cı7,So 

1:>87 

ıoı9 

210 So 
166 50 
220 ~5 
117 25 
54 rı· ,So> 

810 25 
3o 25 
84 75 

124 :'5 

29 75 
So 
50 50 
23 75 
36 75 
25 
74 25 

897 
69 75 

241 

()7 37,50 
214 7S 

6 70 
4 40 

17 30 
27 

il 40 
128 

Kıı andı 

1031 
0,47 31,So 

12 ol 

9 1 u.3 
3 38 • 

36 3S 
2 ,. 4;1,75 

65 
1 17 

IS 92,:iO 
3 3Cı 

:l 32,2'i 
1 88,25 
4 19, 

2 7CI 'i!S 
25 25 
2G 7o • 

l<ı8? 

10~1) 

2JO 
166 
2'20 
117 
54 

810 
3o 
84 

124 
29 
30 
50 
23 
36 
25 
~4 

895 
(jl) 

241 

213 
6 

t 
5o 
5o 
25 
25 
57 
25 
25 
7S 
75 
75 

Sı> 

75 
75 

25 

75 

~ 

tf" 
? 
ı;-

70 

Ticaret ve zahire borıoıı 
F iatlar Ticaret borı1aıı katibiumumiliği tarafından verilmiıtir. 

Okkaıı 

A&am1 Aararl 
K. P. K. P. 

Bu~day 0 
0 Çııvdarlı 

) umuşak ~ 14 ~5 16 25 
Kızılca ,.., 
Sert " ıs ~o 16 
Donme 

Zahireler -

Çavdar 13 5 13 !\ 

Arpa 9 ıo ıo 25 

Mısır ıo ıo 

fasulya 35 2o 34 

- Hububat -
Susam 
Kuş)cmı 

30 20 3o 20 
26 20 26 20 

- Un -
Çu\ alı ı · . 
Ekstra 
Ekstr 
Blnı: 
Birin. 
Cçunc" 

Kastamonl 
Yozgat 
Çengclllkonya 

600 1~25 
1240 1160 
l!!ôo llSo 
118rı. 1 !50 
!J5o soo 

ıftik -

'----------------------J Posta , .. e telgraf umum 
müqürlüğünden: 

idare telsizleri ihtiyacı için 60,000 kilo !!azoll ,.e 5 000 
kilo mazot kapalı zarf usulile münakasaya" vnzolunm~tur. 
l\lünskasa I0-1 l-929 t~rihi~e miisadif pazar günü saat 14 
te icra kılınacağından. tnlıp1cnn ~>u baptaki şnrtn:ımeyi görmek 
üzere her giın ve munakasaya ıştirak edecek taliplerin ihzar 
cyliyecekleri kapalı ve mcmhur zarfln:-ını tcvdiiçin yevmi mez

kurda muayyen olan saate kadar lstanbulda yeni postane 

binasında levazım müduriyetinde müteşekkil mulıayaat ko
rnis) onu riyasetine müracaatları. 

lstanbul Vilayeti Defterdarhğı ilanatı 

l\Iuhummen 
kıymeti 

L. K. 
20.000 00 ~1ardinkapısı haricinde Soğuk punar sokağında 

Dink ebniyesilc yed N. 11 Hududu· ' ' · · . ı emını 

tariki am Yesari, Su har ki arkası lskcnder paşa 
vakfına ait DeP,-irmen cephesi su harki ve ta-
riki am: • 

Diyarbckirin :.\fardin kapısı haricında değirmenlerden 
Sogtık punar mevkiinde vaki hazineye ait cins ve evsafı 
yukarıda y:ızılı maa müştemilftt bir bap pirinç <linkinin 
bedeli ~ekiz taksitte alınmak üzere miilkiyctei pazarlıkla 

bir mah müddetle temdit kılınmış olduğundan tallplelerin 

(
0 07,50) llİ!\petinde temina akçelcrile maan defterdardarlık 
makamında miiteşekkil komisyona mı.iracaatlan ilan olunur. 

N alia vekil eti yol
lar münakasakomi
syonundan: 

Küta~ya vilayeti dahilinde \'e Küt:ıhyn- Afyon yolunun 
( l O) uncu klloınctrosund•ı, Porst.kç ıyı üzt.ri ıdcki ( B.T. 83) 
Por:suk köpni.:ünun mc' cut ayakları lizerine yapıl:ıcak be
tonarme ü~t ynpıs.ı kapalı zarf usuliile rnlinukıısaya konul
muştur. 

l\hinııkns:ı 20 teşrinsani 1929 çarşamba giinü sasat ( ı 5) de 
Nafia vekaleti müsteşarlık makamınJa müteşekkil komisyon 
tarafından icra kılınanaığından taliplerin münakasa müzaye
de 'e ihnlat kanunu ile olbnptnki şartnameler tarif atı daire
sinde hazırlı) acakları teklif mektuplarının makbuz muka
bilinde vekalet müsteşarlığına tevdi eylemeleri ve şeraiti 
öğrenmek iizcre lstnnbul ve Klicahya Nafia B:ışmühendis
IikJerine ve Ankarada yollar umum müdiirlüğünc müracaat 
etmeleri Hlzımdır. 

Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum miidiirlür
lüğündcn ( 1 O) lira bedel mukabilinde alınabiHr. 

Münakasaya i~tirnk edeklcrin ehliyet Hsikalarını bcrayı 
tetkik mlinaknsa güniinden H\ukftl 2 gün evvel Ankarnda 
yollar umum miicUirlüğünc tevdi eylemeleri meşruttur. 

Devlet deıııir volları ,,e li-
"' 

ı11anları u111t11111 idares111dr·n: 
12/ ı 1 929 tarihinde münnkasası yapılacak 'agonet 

akı;amından tel erleklerin çelik saç veya çelik dökümden 

imal cdilebilecği ve teklif atın buna nazaran a) rı nyrı y.ıpıla
bilcceği ilan olunur. 

~ c~ 

Türk mekteplerile faydalı eeerUn 
tllnlannda o/o 20 tenzlllt yapıbr 

iLİN T lRtffiTI'-
~N 
Satm ]turu 

! Bürük ,.e y.ı bir çok defa için \·erilen 111nlırla 
husu ı mahiyetteki llin\arın ucrerı 

C. idare il:: kararlaştırılır. 

6-8 ıncı sayTıdı ıı,so 

s • • ıs 
4 • • 40 
'2 .. • 100 

Cuctemtn bıuusl ilb kab:ıt edu yar 
H. S. H. Uln:ıt aceııtu\ 

---

1 • • 200 
ı-s n;ı sııyıf.ılı J)ı::> 
resmi ilii:ıllr 

-
Ticareti bahriye -mektebi filisl !cio.__p~~r-_ 

lıkla laboratuvar alatı münakasası: 

E. Greyer ve Şürekası 
Komandit: Şirketi 

Aksaray Millet caddesi No. 2 .. 

Beyoğlu dairesinden: Pangaltı Z. B merkezince iıç 
koyun bulunmuştur. Sahipleri bir hafta zarfında müracant 

etmezse satılac:ıkcır. 

... ~ 
lllllllUlllll=~ ı.::=::::: ..... 

.t.iBakteriyolog De. ihsan saııu 
B:ıktcriyoloji laburatU\ an 

is Pek dakik kan tahlıh\tı· 
ı: 
!i (\aserm:ın teamüli.ı) kdre)-v:ıt 
Ü tadadı, tif..> ve ısıtma h:ısta -
f: lıkları teşhisi, idrar, b:ılgaJll. 
ES cerahat tahlilAu. Ültra mikroS· 
5i kobi ile frengi talıarrLi, kal1 

istanbul emvali metruke müdüriyetinden 

" ·o 
ll••••••••••••••••11ı•••lllJ;: çıbanları ve ergenlik fçı i~ hususi ıışılar. sütııin~ ınu :ı>e-

Eşya satışı 
Galatada J lüdavcndigAr hanında J<:mvali metrfıke an

barında mevcut zikıymet eşyayi beytiye ve saire 9/ ı 1 /929 
tarihine müsadlf cumartesi günii saat , ondan on ikiye 
kadar bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin mahalli sattş 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

!i nesi yapılır. •• ot si Dlvanyolunda Sultan:\ıt:ıl ~ı 
:: türbcsikarşısında tclcfonk 9.;.A • • •••••• :aı .... 
S::::ı.-r.::ı::::ı:=:~ıı::::::::::::: ••••• 

Öksürenlere Katr~nı Hakkı Ekrem. I>""' 
Mes'ul müdür : Refik 
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