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Yarından sonra başlıyor 

Tcşrine,·el ) 30 Yeni roman• mız: 
KADINSIZ MEMLEKET 

Cllınhuriyetimizin yedinci yıl dönümii 
Hükumet merkezinıizdc ayni zamanda· kıynıetli Sokaklar nıüthiş kalabalık olnıuş ve halk bu r-n 

dostluklarla tes'ıt bayramı olmuştur büyük hayraını heyecanla liutlulanıışrtn· 

------ --- .. 
Ankara, 29 teırinievvel -

Bugün tesit ettiğimiz 1930 se
nesi cfimburiyet bayramı yalnız 

Türkiye için dahili ve milli me
rasim tezahüratından ibaret kal
mamışbr. Bu merasımı ayni za
manda beynelmilel mahiyet Ye 
ehmmiyeti haiz bir hadise olmuş 
tur. Bunun sebebi herkesin bil
diği veçhile Cümhuriyet bayra
nuna Ank~rada müsafir sıfatile 
bulunan Yunan ba4vekili M. 
V cnizc!os ile Macar başvekili 
M. Betlenin iıtirak etmesidir. 

-
Kahraman ordu ]$/anbul geçit re$mlnde 

M. Ven.zelosun Ankaraya ge
lece~,.ni bilenler son güne kadar 
ne yapıp ynpıp bir mazere 
İcat c-:lileceğini seyahatın mut
la'<a Cüm':uı yet bayramından 
sonraya tehir edıleceğini zanne· 
d 'yorlarc!ı. Halbuki M. Venizelos 
Cümhuri}'C bayramında Ankara
da bu:unm .. ğ1 bilhassa iltiıam 
cC:erek harcl.e.t etmiş, sevyahabn 
hiç bir vesile ıle gününden taş
mamasını temin eylemiştir. Bu 
suretle 1930 senesi Cümhuriyet 
bayramı ayni ınmanda müstakbel 
TurkYumın dostluğunun da tes'it 
merasimi yerine geçmiştir. 

[Alt tarafı 6 ıncı sayıfamızda] 

Jsmet Pş. 
N· aanda M. Venizeloaa 

iadei ziyaret edecek 

M. 

Türk .. Yunan dostluğu 
Gazi Hz. Yunan .gazetecilerine 
kıymetli beyanatta bulundula~ 

V enizelos Ankarada gazetecilere : " Bana Türk 
düşmanı diyenler var. Olmadım, değilim! ,, diyor 

Cllmhuriyet bayramı, lstanbul
da fevkalAde tezahUratla tes'it 
olunmuştur. Her taraf, bayrak
larla süılenmif, gece elektirlde 
tenvirat yapılmışbr. 

Havanın yağmurlu olmasına 
rağmen sokaklar çok .kalabalıktı. 
Merasime iştirak eden askerlerin 
Ye mekteplilerin geçişleri, seyre
diliyordu. 

Vilayette tebrikit 
Sabahleyin saat onda Vali 

Muhittin B., vilayet dairesinde 
tebrikitı kabul etmiı, lshklal 
marşı çalındık~an ıonra baılıyan 
tebrik merasimini saat onbire 
kadar aDrmOttOr. MOtcakiden 
Yali Muhittin B. le diğer zevat, 
otomobillere binerek Beyazıta 
j"İtmiılerdir. 

[Alt taralı 2 inci sagıfanuzda] 

Dosluk misakı 
Türk - Yunan misakı 
samimi merasimle 

imza edildi 
Ankara, 30 (Telefon) - Bugün 

Türk - Yunan dostluk mitakının 
imzası tarihi bir hadise oldu. Saat 
6 da hususi bir trenle hareket eden 
kont Bethlenin te§rifinden sonra 
ismet Paıa ve Tevfik Rüıtü B. ile 
M. Venizelos ve M. Mihalakopulos 
hariciye vekaletine geldi. 

imza merasimi Tevfik Rüıtü B. 
in makamında yapıldı. Burada ve
kalet erkanından baıka M. Venize
loıla beraber gelen Yunanlı misa• 
firler, Türk ve ecnebi gazeteciler 
toplanmııtı. 

Saat 6 buçukta hazırlık batladı. 
Bu sırada ismet Pı ile M. Venize
los, Tevfik Rüştü B. in odasının 
ortasında yan yana birer koltuğa o• 
turmuılardı. Her ikisi de gayet 
net' eli görünüyorlardı. 

M. Venizelos hazan yanındaki 
Büyük relalmiz, M. Veıdzelo•, Kont Betlen ••• küçük tablanın üzerinde duran ki-

Ankara, 30 - Dün gece Türk Ocağın- Zarını bana bu dostane tezahürden de·ıböyle bir mukarenet uğrunda çalı§ 'lp biçimindeki cigara kutusunu 
daki baloyu teşrif buyuran Reisicüm- rin bİr tahaasiU duyarak bah&ettiler. mağa davet ediyorum. Ellerinizı lıyor evirip çeviriyordu. Bazen de 
"-.::- Haz.retle1?, Yunan gazetecilerini ka Sizler de Atinaga döndüğünüz zaman, sık~akla bah~iyarım. . . İsmet Pı. nın kulağı.ı:ıa .. eğilerek 
bul etmışlerdır. burada ayni hararet ve hagırhahlıkla Muteakıben l unan gazetecderı namı· fransızca bazı şeyler soyluyordu. 

iki dostvebakfolk:~~ yanyan ~ Gazi Hazretleri, HamduUah Suphi B i&tikbal d'ldiğinizi tekrar edeceğinizi/na Gazi Hz.na saadet temenni eden M. Bu aralık Nnfia Vel:ili Sezai 8. 
tarafından kendisine takdim edile~ t ek 'isterim. l\.1ihailidise de Reisicümhur Hz. ce\'a· le lktııat Vekili Şeref B.ayakta ko-

A A k zanne me 1 d T f' k R.. ·· B tina 29 ( Avyi) - n a- Mesıager d'Athenes gazetesinin muha. fk· 1 ketin ali menf~atleri ben, bu sözlerden çok mütehassis oldu· nufuyo~ a~ ı. c~ ! u~tu . mu• 
rada bulunan Yunan muhabir- birine atideki beyanatta buJunmuslar- ayni 

1n:1~t': ~zerinde birleıiyor. Mü· ğuiıu sö}1emiş \'e sempati hislerinin Yu ah<;demn ımzası ıç.ın .yapılan hazır· 
ler'ı 1 t p ·ı T f'k Ru" • dır: "' I · • · · d nan milletine il,ı:1 trını rı' "'a etmı'.::tı'r lrklara nezaret edıyordu. sme a•a ı e ev ı y ' k b'I f t erımıze ıstınat e e •o ... ll' • 1 

beyin nisanda M. Venizelo· . crını urada fJur- rek tahsen de tara tar o ugum . · tn Y ı -Yunan oazetccU · · b .. te a 1 men aa f ld ... M. Venizelos diyor ki· Hazırlıklar bitince amet Pnta 
&ad .. iadei ziyaret edecegw ini bil- mekle balıtıyarım. Mukarenet teminin· muk' areneti temin yolunda faydalı Mısafiıimiz Yunan Baş\'ekiJi Mös-

ld 
tb t l .. .. , , . . ırıyorlar. e ma ua 1~ ro u çok kıymetlidir. Gc- surette çahtabilirim. yo. cnızcJos Ankarada Türk gaz.ctecı· 

M. Venizelos cumartesi gü- çenle~dc A.tınaya Uü}<'n ı· /Janıdullalı Etrafımda yunan gazetecilerile l~rın~ beyanatta bulunurken kendı ken· 
nü lstanbula dönliyor. Ayni s_uph~ Beyın de dahıl bulunduğu hr.yc- birlikte Türk meslekdaşlarını da dınc · 
&ün saat 16 da M. Venizelosb tı. ~t~/.al·bılılaswruzl, orada çok lıaı·aretli görüyorum. Her memleketin g"lze· -d na~.~ dün niye öyle cly~ptın, bub~l?nl 

ır u: ı • a c maz ıar olmuşlardı t .1 • J .t ederel· I ne en uoyle \:tpıyorsun ıyc sora ı u·. Patriği ziyaret edecektir. . · ecı erme u ap ., on arı en · 
--.-__,;... ________ _.I Atınadwı aı:dct eden bütün arkadaş· iyi §erait dahilinde inkişaf iÖsteren (vpuıınv11 ı:>uı 9 IJV.lDJ ııı-] 
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lstambulda Cümhuriyet bayramı 
nas. cı.es'i edildi 

[Üst tarafı birinci sahifemizde] 

Geçit resmi 
Geçit resmini temaşa için Da

rülfünunun cümle kapııı önOnde 
tribünler yapılmıştı. Burada şeh
rimizde bulunan "Elli,, ismindeki 
Yunan Kruvazörünün kumandanı 
da hazır bulunuyordu. 

Saat onbir buçukta Kolordu
kumandanı Şükrü Naili Pt- tara
fından verilen emir üzerine ge
çit resmi başlamış, kıtaabmız, 
izciler; mektepliler, esnaf cemi
yetleri tam bir intizam dairesin
de geçmişler, alkıılarla takdir 
ediJmiılcrdir. 

Piyade, süvari, topçu, muha
bere v~ fen kıtaatımız, deniz 
kuvvetleri, askeri ve sivil mek
tep talebeleri, esnaf cemiyetleri
nin Beyazıtta başlıyan yürllyüfü, 
buradan Taksime kadar devam 
etmiş, askerlerimiz ve mektep
liler Beyaz.at, Divanvolu, Sultan
Ahmet, Alemdar, Reşadiye, Ka
raköy köprfisü, Şithane yokuşu, 

T cpebaıı, istiklal caddesi Cüm
hnriyet abidesi önüne varmışlar, 
yo'larda ahali tarafından sürekli 
nlJ,ı arla karşılanmışlardır. Me
ra~ m, burada bitmiştir. 

Ab deye konen çelenkler 
Halk Fırkası namına Ctimhu

ri~ et abides'ne bir çelenk konul
muştur. Abideye ba,kaca muh
teli, çelenkler vazedilmi§tir. 

Öğleden sonra Vilayette 25 
lrnsoJosun tebrikitı kabul edil
miş, gece Vali konağında bir 
bdo verilmiştir. 

JstiklAI rr.edelye11 tekılemedı 
Bazı zevata lıtiklil madalyası 

ile M. Venizelos ynnlanna Tevfik 
Rü.,tü B. 'le M. Mihalakopulosu a
larak masaya oturdular. 

Snat 7 de imza muamelesi baş
ladı. 

Bir taraftan ismet Pa§a ile Tev
fik Rüştü B. diğer taraftan M. Ve
n•zelosla M. Mihalakopuloı mua
hede üzerine imzalarını koydular. 
İmzadan sonra İsmet Paşa: 
- "B eceri imza ile ikmal et-, 

mckle m..iftahirim". 
dedi. M. Venizelos ta ayni şeltilde 
cevap verdi. 

Bu sırada Nafia Vekili Zekai B.: 
- Hayırlı olsun, Paşam! 

diyerek tebrik eui. 
İsmet Paşa tebessüm ederek te

şekkür ederken M. V enizelos Ze
fo1i B. in "hayırlı olsun!" temenni
sini tekrar etti. Onun bu hali mec
lisi bir şetaret havasile dalgalan
dirdi. 

Sonra M. Venizelos ayağa kal
karak İnmet Paşaya hitaben bir nu· 
tuk söyledi: 

Son defa Yunanistanda mevkii 
iktidara geldiği zaman aldığı bir 
mektuptan bahsetti. Bunda Türk -
Yunan dostluğunun nekadar lü
zumlu olduğunu izah ederken şa
yet bu yolda sarf edecekleri emek
ler arzu edilen neticeyi vermezse 
insanlığın kemalinden şüphe etmek 
lazımgeldiğini hatırlattı. Bundan 
sonra: 
-İşte şimdi elde ettiğimiz bu 

eser ile insanlığın kemali müzaffer 
~ıkmıştır. . 
dedi. İsmet Pş. da M. Venızeloaun 
fikrini iştirak etti. Uzun ve samimi 
tnharrilerden sonra varılan bu ne
ticeden memnuniyetini ifade etti. 

Muteakıben merasimde hazır 
bulunlara §ampanyalar ikram edil
di. Ve merasim F oks sözlü ve sesli 
sinemasına alındı. 

.Atelune.! .A..sım 

Bu ı,uponu ke5ip birikti
riniz ; bir ~ıril kupon ge• 
firen 11AKITın t'ilrld türlü 
hediJıelerinden birini 
kendi 5eçip ille!.caktır 

Abideye C. H. fır1casmm koyda~ 
buket merasiminde 

takılacaktı. Madalyalann hazır
lanması bitmediği ıçın bu 
meraıim tehir olunmuştur. 

Devair ve müesseseler, Cum
huriyet bayramı münasebetile 
tatil edilmişler, mektepliler ev
vel ki gün meraaime iıtirak et
tikleri için dün tatil yapmışlardır. 
Meraıimde deniz gedikli küçük 
mektebinin muzikası dikkatı cel
betmiıtir. Befiktaı l>nUnde duran 
Yavuz zıhlımız evvelki gün pek 
çok kimse tarafından gczilmiıtir. 

Gece ki tenvirat 
Gece Yavuz To diğer gemile

ı ·rn ·z elektrikle donanmııtır. 

"Elli,, Yunan kruvazörü de 
tenvirat yapmıştır. Ecnebi tüccar 
vapurlarından yalnız "Çiçerin,, 
Rus vapuru donanmı,lır. 

Cümhuriyet timsıll 
Maarif müdUrlUğü, Cümhuri

yeti tems:I eden bir timsal yap
tırmıştır. Bu kamyonet içinde 
mektepli kızlarımız muhafaza 
ediyordu. Çok zarifti. Şehrin 
muhtelif yerlerinde gündüz ve 
gece eğlenceler tertip vlunmuştur. 
tur. Gece Taksimde baılıyan fe 
ner alayı elleri meş'aleli asker ve 
mektepliler, alay alay Istanbula 
geçmişler, alay geçerken, halk 
"Yaşasın Ciimhuriyer,, sesleri 
arasında şevkini ve ıürurunu 

izhar ediyordu. 
Bayaıit, Üskildar, Fatih mey

danlarında birer bando muzika 
muhtelif havalar çalmıı ve ciheti 
askeriyeden verilen fişenkler 
atılmak suretile şenliklere iştirak 
edilmiştir. 

Cümhuriyet bayramı münaıe
bctile Seyrisefainin Tophanedeki 
intizar salonunda bir balo ve
rilmiştir. 

Viliyet, Climhuriyet bayramı 
münasebetile Reisicümhur Hz.ne, 
meclis riyasetine, Başvekllet 
ve dahiliye vekaletine tebrik 
telgrafları çekmiştir. Cümhtriyet 
bayramı münaıebetile dün gece 
Eyip C, H. F. nahiye merkezi 
tarafından da Eyip fıkara perver 
sinemaımda bir müsamere ve
rilmittir. MUsamere çok mükem
mel olmuş ve bütün Eyip halkı 
bu büyük bayramın gecesini çok 
iyi bir şekilde geçirmişlerdir. 

Uilôveller~e ~nyrnnı 
Unyede bayram 

Ünye, 29 (Vakit) - Cümhuri
yet bayramını bütün halk meser

retle teıit etmektedir. 
Nivazi 

lspartada fener alayı 
Isparta, 29 (Vakit) - Isparta

da Cumhuriyet bayramı her va-

ı 

' kitten ziyade, büyük tezahüratla 
tesit ediJmit, hatipler ve vali 
Ahmet Durmuı bey tarafından 
Cumhuriyet ve nimetleri hak-
kında nutuklar irat edilmiı, me
rasim yapılmıt ve suvareler, eğ
lenceler, fener alayları tertip 
edilmit halk neıe ve ıürur için
de bayram yapmakta buJun
muıtur. 

Rem•i 
fzmirde merasim 

Geçit re•mi ve reami kabul 
lzmir, 29 (A. A) - Bugün 

CUmhuriyet bayramı mDnasebe
tile vilayetle yapılan reımi ka
bulden ıonra saat kuleıi mey
danında askeri kıtaat tarafından 
bir geçit resmi yapılmııtır. Me-
raaime tayyarelerden bir grup 
ta iıtirak etmiıtir. 

Edirne gençliği 
Kendilerine mevdu 

Cümhuriyeti tesit ettiler 
Edirne, 29 (A. A) - Cümhu

riyet bayramı müstesna ve çok 
aıil duyğulann teıahürUne vesile 
olmuıtur. Edime gençliği, ken
dilerine mevdn aziz vediayı ve 
onun ulu hanisini minaetle tak
diı ettiler. 

İzmitte naııl kutlulandı 
lzmit '29 \Vakit) - Cümhuri

yet bayramı coıkun tezahüratla 
teıit olundu. Altıncı mektebin 
küşat resmi yapıldı. Orta mek
tepte güzel bir müsamere yapıl
dı, üasü bahride verilen balo 
çok parlak ve eğlenceli oldu. 

Zıv• 
Darıcada Cümhuriyet 

bayramı 
Darıca, 29 (A. A) - Dancada 

Cümhuriyet bayramı asker ve 
mekteplerin ittirakilc teıit edil
miıtir. 

Bayram mOnasebetile tebliğ'at 
icra edilmemesi yüz.Onden dük
klnlar kapanmamııtır. Halbuki 
29 tcşrinievel kanunla kabul e
dilmiş tatil gllnlerinden biridir. 
Nahiye müdürünün bu zihniyet 
dahilinde tatil kanununun ahka
mını tatbik ettirmiı olması lizım 
gelirdi. 

Y ozgatta merasim 
Yozgat, 30 (A. A)- Cumhu

riyet bayramı fevkalade parlak 
merasimle tesit edilmiıtir. Mek
teplerde müsamereler tertip o
lunmuş, belediye tarafından yüz 
kitilik bir gece ziyafeti veril
miıtir. 

StokhoJmde 
Türk aakeri abideaine 

çelenk konuldu 
Stokholm, 29, (A. A) - Cüm

huriyet yıldlSnümü münaaebetile 
Stokholm elçiliğinde büyük bir 
resmi kabul ve gece de bir zi
yafet tertip edilmiştir. Adedi 
üç yüzll mUtecaTiZ davetli ara
sında sefirler heyeti, lsveç ha· 
riciye erklnı, hazır bulunmuı, 
Türkiye Cümhuriyeti reisi Gazi 
Hz. hakkındaki samimi hislerini 
bu münasebetle elçi Ragıp Bf.ye 
iblağ eylemitlerdir. 

Harbi umumide esir dütOp 
vatana avdet ederken lsveçte 
ölen malul Türk ,ehitlerinin ha
tırasını ihyaen lsveç hUkiimetinin 
büyük bir kadirtinaslık eseri o
larak T releborgda rekzettirdiği 
heykele bu mukaddes günün 
şerefine Stokholm elçiliği tara
fından Malmoe fahri konsolos
luğumuz vasıtaıile bir çelenk 

Yenı 
1 Gdnlin siyö.ıeti 

tefrıkamız Kırat Borisin izdivacı 

Kadınsız 
memleket 

Pazar gününden 
itibaren Vakıt 
sütunlarında 

"Artikörler adasına seyahat,, 
isimli tefrikamız bitti. Onun 
yerine pazar gününden itibaren 
« Kadınsız memleket » adını 

Romadnn gelen telgrnflar İtalya Kra 
tının k(' ·ime i prc~ .. c.:; Ciyo, _ıına ile 
Bulgar Kralı Horisin izdi\'acr merasimi 
nin mutantan bir surette vuku buldu· 
ğunu bildiriyor. Gerek JtnJya ve r-crek 
"e Bul~aristan ile Türkiye arasındaki 

münaschatı ·ar ·::1mıe iki memleketi 
tem il eden ailelerin bugün duydukla 
rı saadete 'J'ürk~crin memnuniyetle itti 
rakini icap ettirecek mahi)cttedlr. 

Kral Boris ilt: Prenses Ciyovannanın 
izdivacı neticesind _ A! man Iiohurg Go 
ta hanedanile Fransız Savua haneda· 
nı ara mda bu defa daha irtibat pey· 
da edilmiş oluyor. Bu da diğer bir nok· 
tai nazardan calibi kayıttır. Dün Asiz 
kilisesinde icra olunan merasim ayni 

taşıyan çok cazip bir romana zamanda Bulgar ve İtalyan milletleri· 
başlıyacağız. Ömer Fehmi B. ni biribirine yaklaştırmıştır. ltalyn şim 
tarafından Almancandan ter- diye kadar Ralkanlarda yalnız Arna· 
cOme edilen bu eser « Vakıt » rntlul,ta nüfuzunu yürütürken Sofya· 
ın, tefrikalarını intihapta gös- nın da bundan ~öyle Romaya peykol· 
terdiği itinanın yeni ve çok masr ihtimali gözden uzak hulundurul 

mamalıdır. Balkan yarım adasında böy 
ı.-k_u_v .... v_e_t,,,.li_b,,,.ir_ı_•,,,.h_id.._i_o_la ... c_a_k_t ... ır_._.t lece hasıl olacak olar. siyasi taha wül 

Belgrat hükümetince hüsnü telakki edi 
lecek mi? Besiktasta beledive - . ~ 

Be~iktıştı bir belediye tcsi<I için 
yapılan reyia mın tasnifi birmiş ve ittifı· 

ka va kın bir ekser iyclin müstııkil hele· 
diy~ye taraftar oldu~u :tn l aşıl mıştır, 

Küçük itilafın bağlannr kuvvetlen
dirmekten ve bu suretle Balkanlarda 
birinci mc,·kii tutmak istiyen Romanya 
ve Sırbi tan Bulgarb.tanın bundan 
onra ltalyadan mua,·enet görerek har 

Hizn1ete teşekkür hin ve muahedatm verdiği darbeleri 
On dördüncü yaşımızı iltifat dolu telftfi edebileceğine şüphesiz ' 'akrf bu· 

satırlarile trbrik eden lzrnirli Tliımet re · lunuyorlar. Hadisatın tevalisi ,·asati 

r'k' · 3 d cerckku··r d · ve cenubi .Avrupada iki devlet kütlesi· 
ı ımı:r.e c r, an ~ c erız. . .. .. . .. 

11111ımııııuıınııınn11t111t1tıuıttı•ıı'""""'lfl"''""nıııutttıı1ttnııuı1111tınıı1111uıamınıma n ın t eşe kk u J u ne ve bun 1 ardan hırını ıt 

vazolunmuştur. Fransa diğerinin İtalya tarafınr iltizam 
Iıtanbul erkek lisesi ederek yekdiğerine ı.ari;il cephe a1maıll 

rınr icap ettirecek bir mahiyet gösteri 
izcileri yor. Bu cephe teşkili neticesinde ne gi 

Ankara, 29 (Vakıt) - Geçit 
resmı esnaıınde lstanbul izci-

lerinin ~asterdikleri fevkala
de intizam çok bUyük takdirler-

le karıılanmıştır. Bu arada Istan
bul erkek liıeıi izcileri gerek 

yürllyüıte, gerekse intizam ve 
mükemmeliyette ~jlha111a ~asan 

dikkati celbetmiı ve çok alkış-
lanmııtır: ı., 

lskenderiyc' de 
Ege vapurunda 
parlak bir balo 

lıkenderiye (29J - Cümhuriyet 
bayramı Ege vapurunda parlak 

surette kutlulandı. En yüksek 
yerli ve ecnebi ıimalardan te-

fekle Ul eden balo cUmleyi mem
nun etti. Sabaha kadar ıüren 

şenlik emsalsizdi!". Balo Seyri
sefain İfletme müdürü Burha
nettin bey tarafından idare edil
miıtir. 

Dokuz buçuktan itibaren oto· 
mobillerle gelmeğe baılıyan mi

aafirler karada mülizim kaptan
lar ve gemide iskele başında 

gemi süvarisi ile işletme müdürü 
Burhanettin B., Seyrisefain u

mum acentası Emin Yahya Pş. 
veaair zeTat tarafından istikbal 

edilmişlerdir. Yerli ve ecnebi 
200 kadar misafir Iskenderiye 

ve Kahirenin yüksek simalarını 
teşkil ediyordu. Mısır kıralı teş-

rifatçısı, Mısır matbuat müdürü 
vesair bilcümle lskenderiye er

kanı memurini ile Mısır sefareti
miz ve lskenderiye konsolosluğu· 

muz erkanı bütün ecnebi kon
soloslar ve madamlara baloda 

hazır bulunmuşlardır. Davetliler 
gördükleri mükemmeliyet ve in-

tizamdan çok mütebaısiı olmuı
lar birçok zevat telgraflar ve 
mektup!arla Seyıisefain umum 
müdürü Sadullah Beyi bu teşeb

büsünden ve muvaffakiyetinden 
dolayı tebrik etmişlerdir. 

Baloda hazır bulunanlara koti
yonlar meyanında nefis sigara

larımızdan da tevzi olunmuştur. 

1\luhadenet 

bi vakayiin zuhuruna intizar edilebilir. 
Mes'ut olması temenni edilen bu izdi· 
rncın ferdasında · . bapta mütalea ~~· 
rüterek genç zevce ve ze,·cin talileri 
hakkında fena kehanette bulunmak is-
temeyiz. 

• • * 
Mütareke merasimi 

İngiliz 'l'redünyon kabinesi muht~Jif 
me.mlcketlerdeki elçi Ye sefirlerine bir 
tamim göndermiş ve re m~ heyetlerin 
bir memleketten diğerine gönderildik· 
leri zaman Meçhul Asker aM·'nlerint 
çelenk ,.e ~içek koymaları usulünün Jağ 
vı fikrinin ilhamını tavsiye eylemiştir· 
Bu tamim medlülü itibarile gayet ın•• 
nidardır. Şimdiye kadar, harbi umuıni• 
nin neticesinde zaferi kaz.anan memle
ketlerde Meçhul Asker abidesinin ziY8' 
reti ye miitareke gününün tes'it edil(11t 
si bir an'ane halini almıştır. Me~hul 
Askere knrşı ılan merasimin kald1' 

rılma~ına tan • •. lr olan lngiliz Hük4' 
metinin mütareke şenliğini de y:waş 11 

vaş refetmek istiyeceği anlaşılıyor. 
lngiliz muhafazakar matbuat ilt• 

harbi umumiden muzaffer çrknn müttt' 
fiklerin böyle bir tekliften memnun ol· 
mıyacakları anlaşrhyor. Filhnkilı• 
(Yersay), (Triyanon) \'e (Nöyi) ınu•· 
hedelerinin imznsınr ihtar eden mütatf 
ke günü müttefikler \'e bahusu rrs"' 
a için en mes'ut bir gün addediliyor• 

Bizce Makdonald hükumetinin ıı"; 
lifi gayet doğru ve haklıdır. Meçıııı 
nc:;kere karşr hürmet beslememek - ~ 
tnnını müdafaa eden büyük ruhlu ft . ,; 
elin timsali sıfatınr haiz olduğu içııt ıı• 
!.imsenin hatırına gelmez. Ancak .,, 
timsal her millet için kendi cesaret ıt 
azminin makesidir. Beşeriyetin ti(118' 
~amaz. ., 

wAll 
Halbuki meçhul askere karşr .-,,,. 

hükümetlerde yapılan merasim. (11 ~ 
hiplann daimi surette mütesani~ııl' 
düşman bir cephe karşısında buıurı il' 
lan hissini verdiği gibi, mütareke :bİ' 
nünün tes'idi de mağlüplnnn (11tı.i'1 

yetini tes'it mahiyetini taşıyor. b'~ 

Cemiyeti Akvamın daimt sulhterı dt"° 
c:;ettiği, Kelloğ misakının elli kiisut d' 
Jet tarafından im1.alandrğr bir s;'jrıı 
Tredünyonların teklifi kadnr 

0 
,)'' 

bir teklif olamazdı. Harbi kald•~~ ,ı· 
tan bahsederken harbin neticeıerırı •' 
kışlamak garip görüneceğini il~ 3111

1~ııf 
hükumet Makdonald hükumetı 0 

tur. • . .ılf 
M. G'::/. 

lltl11111t111tt1- 'h11111'"11111tllııtnınmımımı1111111-ınııtt••" "'" oo'* 
[Telgraf haberlerimiz 4 

aayıfamııdıtdır. J 



101 kişi ile --
••• 

Kulunuz Pulcuoğlu ' • - 43 -
Uzun boylu, son derece uıyıf. Kıya-ına karşı gelemedik. Vücutça düşkünlü 

feti perişan, yetmiş beş ile seksen yaş iümün sebebi budur. On iki hıuıtahiım 
arasında biri kar§ıma çıktı: var: Sebepleri hep Yuvandır. 

- Kulunuz Pulcu oğlu._ -·-··Simyonaki Efendi ile vapura 
- Yay, Sinyoraki efendi-. Bu hal bindik. Köprüye gidiyoruz: O: 

ne? Bu uyıflık ne? - Beyim, tüccarlık çok rüç. 
- Züğürtlük eseri - Öyle mi? 
- Ya bu elbiseler? - Evet. Zaman tüccarlığa hiç miisa 
- Züğürtlük eseri. it değil. Hkiden ancak kaşarlanmışlar 
- Eliniz titriyor .. Neyiniz var? iş görebiliyordu. Türediler işe girişme-
- Züğürtltik eseri. ğe cesaret bile edemiyorlardr. Tazeler, 
-Pulcu oğlu Utufetl(ı Simyonaki körpeler eskilerin yanında yetişiyordu. 

Efendi hazretleri espak de,·irde baU Mu,·affak olmak için ba~ka yol yok 
rütbesini haizdi ve begayet zengin bir tu. 
sarraftı. Bir maliyeciye yakı§acak mer- Bolluk devrinde bile yalpa etmek 
tebe-.'ı· şişmandı. Çok ve iyi yer, çok ve tehlikeli idi. Ben ki piyasanrn min gay-

Muallim 
muavinleri 

Dün Darülfünun konferans 
salonunda 130 muaılim mu

avini imtihan edildiler 
Dün mu:ıllim mekteplerinden mezun 

olmı}ıın ve muhtelif suretlerde talim 
hayatına giren, Istanbul maarif mınta
kuına mensup ı 30 muallim mua\'ininln 
Darülfünun konferans salonunda imtl· 
hanları yapılmı~tır. 

Sualler kapalı zarfla vekAletten gel
miş ve öA-1eden akşama J.:adıır devam 
eden imtihana ~la:ırif emini Muzaffer 
H. nazaret etmiştir. Dün muhtelif maa· 
rif mintakalarında dıı ayni tarzda im· 
tihanlar yapılmıştır, Bu muaYinlerden 
imtihanda muvaffak olanlar mesleklerin· 
de kalacaklar, mu\•affak olamıyanlar 
talim hayatın<i:ı k:ılnml\ac.aklardır. 

iyi i~erdi. Evi, sofrası açıktı. Rumca bil ri haddin tanınmrş bir kurdu idi~; S:.ıriç yoldaş geldi 
mezdi. Halis rumdu. VükelA.dan, vüze- ben bile Yuvana kapıldım ve öldüm. 
radan elli, altmış bin altm alacağı var Ben ... ben ... evet ben ki, Otoman ban- Sovyet Cümburiyetleri ittihadı 
dr. Ukin tenezzül edip bir kuruşunu kası mecidiye dalaveresi için bana danı Türkiye ıefiri Suriç Yoldaş, ev
istemezdi. şırdı ve haram yeyiciliğine daima ku- velki giin "Çiçerin,, npuru ile 

Dükkanında (Bahkpazarı) liraları lunuzu ortak ederdi... lstanbula gelmiş ve ayni aktam, 
tartardı. Beş yüz kişi ile akar hesabı Asrt tüccarda tecrübe ne gezer._ O- refikasile birlikte Ankaraya git-
(hesabı cari) vardı. HulA.sa bir banka- nun için çrkıyorlar, çıkıyorlar, çıkıyor- . . 
dan kU\."TI!tli bir sarraf... lar, ~onra inmiyorlar, paldrr küldür m1Jtır. 

11111 
, 

• • J ... u11u11111uwunu 'lmlllJllUluııunmuuawuın11wııw unuunnnuum ıuun 
Pulcu oğlunun topçuluk tah~ıl ettı- yuvarlanıyor ar. Bugun bir defa mily0 • 

1
. B d . 

1 
n ·el bir .. ·ı çe ım: un an hır kaç yı e 

tini bilmez değildim. ner; yarın uç mı yon açıkla müflis. Mal' . k'J' ı._. Ef d' Engürüden 
.. ..k t . H . t h 1 d' ıye "Ve ı ı •~\ en ı Pulcu oğlu şoyle sıfrn tu e mış. - aya pa a r ıyorum, diyorsu- t ·r t . 

1 
d~ z· ti 

1
·ne gittim 

d'. ı J> • eşrı e mış er ı. .n·are er · 

J 
-Bizim oğlan, Yuvan,. Con (John) nh~kz, ıtyor ar~- elk ~odgru .. B.unun 1001 Otelde idiler. On mi~afiri birden kabul 

omağa karar ,·erdiai dakıka ben hapı ı ·me ve seuep erın en hın de meslek ett'l eo.. d . ,.. .. ı er • .::ıoz arasın a · 
tilketeceğimi anladım. Ym·an, (Yani) ten yetişme tuccarların yok olmasıdır. N d . . · . t"ccardan 
denaek· kırk yıllık yani, kAni olamı- Ticaret artık meslek değildir. Tüccar -ft.ı: e er1sınız? dedıler, bu dı:n bir 

• d' . bi t b k k 1 . eı-;na an, ser >es meslek erba ın Yacağı gibi Mister John da olamazmış. ıye r a a a a mamıştır. Bugün k k' . . . . . l·fıletc 
Yuvan Firengistana gitti. Tüccarlık büyük memur, yarın ithalatçı. Bugün b~ç '.şı hmle ~u~ıyet ıstı_r~rlar, '

1
: ~k rok 

k d - b' h' b' 'h t B .. ti ır arzu a )agmuru gıdı;ror... c ~ 
o udu. fakat bir züppe geldi ki eKme- ~-~ ~~, yarın ır ı raca ç~.i :gun k • talep var. Eğer böyle giderse ticaretle, 
::~ni ~ dBab~: T:car:t böy;e. ol~~: ~~ ır şey, yarın yaman r onturat- sanayile, ziraatle, araflıkla uğraşacak 
k ~ın e mı yon ar aza~ ı!ım u ... kimse kalmıyacak. 
lnı beğenmedi. Galataya goçtuk. Ban- Simyonaki Efendi tabakasını çıkar- G . 

katarla rekabet edecek bir daire tut- dr. Dolmaya yakın bir sigara sardı. De- ene hen bu· pot kırdım: ,, .· 
llık. Tefecilikten, mürabahacıhktan vamla: - Bazr memurları tüccar ta)ın .. 
'\>azgertik ı gıiva Alafranaa işlere mo- H t h 11 ~ tü '-- 'k buyurur~unuz; olur, biter, azizim. Her 

~ • . .. ... · • - aya pa a ı ıA• ccarın ı.n:cerı · . .. . k' 
dem teQebbü!lllere giriştik lcı fena aidi- . l'ğ' d .1 . 1. B 1 .1 1 kes kahkaha ıle guldü ve ama hıç ım-

:t ~ • :< "' sızı ın t>n ı erı ge ıyor. evne mı e . . •. 
l'or. Eski kazanç damarı ka'-i>oldu tü H d' d .. 1 -8 t se demek ıstedıgımi anJıyamadı. 't J • ccar... er ıyar a oy e. arp en 
enhıini bulamadık. Gedikli müşterile- !llonra tüccar ırkı söndü. Ne tüccardan memur olur, ne de me--

?i küstürdük. Bih\nçoya baktım: Gemi B' 1 k k kl 
1 

t murdan tüccar, mtitenhhit ve saire. 
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l-;:::.,._;,~D-ü-y----~~b1te~yler 1 

Liyonda harp abidesi 
Fransızlar umumi harpte ölen on iki bin Liyonlu 

gencin habrasını tebcil ediyor 

\ L \ 

Fransada Liyon ıehrinde harbi umumide muharebe meydanında 
telef olan on iki bin Liyonlu gencin hatırasını ebedileıtirmek için 

bir abide yapılmışhr. Bu abide Liyondan geçen Ron nehri üzerinde 
ve şehrin karşısında bulunan adada rekzedilmittir. Liyon 

abidesi Liyonlu heykeltraıların eseri maharetidir. Abidenin altında

ki kaideye muharebede telef olan Liyonluların isimleri hlkkedil· 
miştir. 

Amerikalılr lngiliz edipleri ~k SU alıyor, batmaktayız. KimM'ye H lrt~ra 1 

1 
uyı": ar ~ç k'o mu: u: Meslek değiştirmek tiyatro sahnesinde 

Bezdirmeden o~luma dedim: d arpb uccarharıİ ş e B ~es ~k; ~: ve· rol ,.e elbise deği~tirmeğe benzemez. 
- Otlum Yuvan! Son günler "'akla ~n. u mt~nR us adr... 

0 şeı tv fer tıt~ıre- Bir tüccar on ticareti de birden yapa- Avrupadan borç verine 
J yı, sıyase ı usya a nası ur a e ı er- .. .. . . . J 

l
if yor. üç kuşak kirli yakalı pulcu oğlu se, türediler de gerek burada, gerek her ma~. Hem buyuk ıa~ırehcı: ~em kı~tnsı- n1üsteı11 I İ ke ist İ yorJar 

~1ezhep değiştirip kato
annın kurduğu sarayı Mister Con y:r- ... d ti t' .. ·lece ı'fsat ettı'ler yecı ... hem vapur muce hızı, hem ınşa· Ş'k 'I'rı'bu''n «azete i dikkate a-

la 11.~ d Jer e care ı o' . t .. hh' . .. .. 1 • d' ı ngo .., 
Yor. ~"'e esen dinlemem. Terbiye8iz- . a mutea ıdı goru memış şeyler ır. b' 

1
, 

1 
- d f'k'rleı i ileri 

lik oluyorlar 
Londra gazeteleri son zamanlarda 

ilk di •- k d ğ S latan bul da ne tırmalar kuruldu, ne '1'' d ğ'I • .. .. .. . ynn ır mn .. ı esm e şu ı ı . 1 ngilterenin meşhur ediplerinden 
e p ~ arşım a a zını açma. ana f' 1 bo ld ıcaret yolunda e ı . çuııku tuccaı sürmektedir· . . 'b' . d k t rk 

1 bir nasihatim nr. Nasihat değil emir, ır~: :;rs·n~:., ;;~, ten itibaren açıla yok. Hayat pahalı: çiinkü tfü·car tü· "lngiltere. ile Fransa rn snir rniitte- bırklaçının bırıl ıdr.ı arı ınc~ la o ı. ? • 
ferma 

1 
• n k · 1 · 1 'h ~ d · z. duk arını kayc e n or ar . .vun ann ıçın· 

n. türedi ticarethanelerinin kaçı devam e- enmış. 1 arıce rna ı ı.•ç e emıyoru : fikleri umumi harpten sonra büyük a- d t t 1'-fa-dam ra,.·e Smith 
B ·· kü ı ·ı · h'I kaim d E ebı- . e Çes er on, ı• .n J • , - uyur patera. diyor? Eğer bir tanesi it görüyorsa çun .. ırn ı mı ı en a ı. c~ razi ilhnk ettiler. Buna naıJ olamıyan K t 1\1 kcnzi Alfred No) es gibi 

- iyi dinle. Yapacak bir tek iş kal- fikrimi deg-iştireceg·im den ıyı ::;ıartlarla mal \'e para getırte- hir de\let Amerika idi. Bir asır e\·vel okmp on f ~ 
1
. : . rd r Bunları mü 

dı Tak k . . .. k" k'rdekt . f-me jc; • b . ço maru sının ,ıı \,1 ı • • • ışı lıhğmdan istifade. Seni ge- Size iki fıkra anlatacağım: Merhum mıyoruz: çun u çe ı en > e ı~ arazi fethi, ülkeler ılhakı mrık ul hır t k . r maruf simaların· 
Un d ğ' adamı d' der d' . .1 t d" 1. 1.• • ea ıp ~enı ne m en 

e ece ım. Taldı Pa- Tallı Beyken bir gün ziya-' na ır, en · sc)di. Şim 1 ıse, 1 ' 1 a 1 nr ıge, cogm- ı ı · :. ı harrir Fvilen Vog-da 
v- 1' J" . y ·u· her • h . t ·ı· l\t tan mı o an mu , - ..... _ .. ? retine gitmiştim. Odada yedi sekiz mi- amah ta çok: ~ızım umn gı ı fi yakınlı ra c emrnıye ven 1) or. ese- . h tt h k t' takip etti o da ka· 

- Sus, budala. Kalpazan oğlunun safir nrdı Be... umuma hi;aben dedi kes, ticaret denir denmez, ) irmi dört lii hali hazırda Amerika ahili erinde at >l~k~ ald 1 are e ı ' 
1- • J. ğ 1·· o 1 o u. 
ILIZI ne kör, ne topal. Af~ti devran da ki: Matte mi.lyoner ol~c~ mı sanıyor~. ~; Ba!ı~ma. ~~~r~ados. Jama, ka,. ~-uvnrt; Bu maruf muharrirlerin İngiltere 
defi). Bununla beraber 2.1,000 kızıl al- - Ticaret kapısı açıldı Memurlar carette hır ande mıl)oner olmak k.ıbı Trını:ıd gıbı hır çok adalar \aıdır kı k"I' .. b 1 1 Roma kilisesine il 
tı · ' d -·1 · ,.. .. a . k dar . • . . ]· t' ·i .. ı ı e ını ıra \ara c • n drrahoması var. tecrübeli, eski devlet adamlarr ticareti egı .dır. Gozu kapa' ıp 'çınca) a n 1 Iııgılteı·e) c ta hıdır. Bun ,mn ıcn_ı '.ı- tihak etmeleri Anglikan kilisesini hay. 

Yıl sonuna gelmeden kız bizim ne daha klrh buluyorlar Bir bir devlet zengın olmak için kumarcı, oyuncu 0 - zi> etleir çok fenadır. Onların lngıltere-
1
. "t . t kt dı'r 

)f ' ·ı t' 1 1 G" .·· . . . ı mu ee ır e me e • 
talar bizim dükkana, kredi yerine İ§inden çekiliyorlar. Bir müddet sonra malı, yahut piyango hı e 1 ama 1• oıu )C tabi olmaları sağlam hır e a a ıstı-

1
, 

1 
·•k 

1
. a ·ııeri tahkik edile-

"' l 'L' .. le d . ango ·ı 1" b' >U lnH e ın mı •'meli. Cenp istemem. Koş, git, nal- memur bulmakta güçlük çekeceğiz... Yorum ki hele şu gun ~ e pı~' nnt et mi) or. Bunlal'ın Amcı'l<a)a a ı cektir. 
Paıan oğlunun kızına kur yap. Senden Ben dedim: - O memuriyetlerden dükkanları çoğaldı. Bu ıdareı~_rı~ ço- olmaları daha doğru olur. . . ------------ • 
d!lber yok, de. I.Afı kısa keselim. Dü- birine beni naspedersiniz. ğalması beni uzun. pek uzun duşunce- mze kalsa. Anupa de\'letlerı bu gı- Yeni f lrkanın gazetesi 
liht oldu. 2:l,000 altın şangur şungur Herkes güldü. TalAt Bey dahil oldu- lere sürüklüyor. bi yerleri Amerikaya vermekle, borçla- Serbeq fırka kendi naşiri efkArı oJ. 
kll.saY'a girdi. ğu halde hiç biri sözümün manasını se- - Zar, düşeş, dubara... Bunlar ha- rımn bii> ül, bir ı,ısmından kurtul~hilir mak üzere Bursa \'e lzmirde Serbest 

Yuvan onlan da bot işlerde tüket- .zemedi... yatı ... üst tarafını y~tkunacağım. lcr ve bu suretle iki taraf ta hu ışten Cumhuriyet namlle iki gazete çıkarma· 
~ ne ben, ne de Kalpazanoğlu bu- Frkranın birinci•i hu. 1kinciı1ine ge---~ Celll/ Nuri mli.;;tefit olur... ita haşl:ımıştır. =a 

Tabu 
lnıtlızceden : Nakleden : Ha .. n Sülcriı 

Bugün 1'abu'dur 1'abu ?... arasında acı bir çoc~k çığlığı d_u> uld~:· Bu şüphe beynimi yaktı:. Si~i.rle.~~I 
Eli dizlerime kapanmış mutta ıi Ta· Oç dört yaşlarında bu· kız çocugu~u ku- kamçıl.adı 'e onrn acı hakıkatmı butun 

bu! Tabu diye bağırıyordu .. Gözlerindt• tiiğe siiriiklediler .. Bu kurban edılecek fccaatıle surnhmn çarptı. 
mUthi · bir korkunun parladığım elleri- z:nalh idi.. Yedi ene ewel i !ediğim günahı ha· 
nin titrediğini hi ~ettim. "Eli., nin ı,ohınu ıl tım .. Vnr k~n·:- tırladım. Fakat bir çocuğum olduğun-

Ne demek istediğini pek iyi anlama- timle onu sül'iik1cmeğe ''e bu rnh ı gu. dan haber ) oktu .. 
mıştım. İhtimal ki ormanda bugün fe. ruhuna doğru ~oşmağa ba~lııdım... Ani bir kararla şimşt>k gibi kalaba· 
nah' d l•'ak"ıt ben ısrar ettim A)iıı mnhallınc )ald:ıştıgımız znman lıg·ın ta t ld B' 

1 
'bl ır şey var ı. ' • . . •. · . . . 1 1:- ld' 

1 
. . or sına a ı ım.. ır çı gın gı 

S . d k' 'ddivet ve ke kınlık hlı· anı hır knınr 'erme ( .ızımge ı .. hı az rocuw k t o talk k t ']' esım e ı cı . .. .. . . . ~ gu ap ım. r ı arışmış ı.. a-
yı. du"Q .. d" d .. Avağa kalkarak sndec<• durdum onumde garıp bır a)ın ba la- 1 1 

h 
1 

b' . . 
:.-un ur u. . ' · · ıu o an, aram o an ır yere gırmış-

- Peki .. dedi. . . . 
1111

:.tr. . . .. r . tim .. nir beyazın aralarında bulundu· 
Bir 8 t sonra ormana gırmıstık.. Ba.,sıhırbaz onde oldugu halde mıh- • .. 

1
.
1 

k t 
1 

Ç k 
aa ' . . . gunu goren yer ı er açış ı nr.. ocu 

fürdenhire uzaktan insan scslcrını raha daha zı) ade ) alda an rnhsilcr ha- . b 
1 

k 
1 

t 
~- • ·· ·· · · f'f ı · k ·ı · 1. \C en ya mz a nuş ım. a&azi zannettiğimiz gibı olen ve fe>- Bız mısyonerler asırların arkasında andıran gürültüler gelmeğc başladı.. ı ıır ~.11 ı ı e garıp ur O) un O) nuyor ~-· , . 

!llUJ d' tf ki d'l t ı d n ·ı · 1 ı· d .nadın ve hh ortada ) oktu .. t!l bir şey değildir.,, mevcu ıye na e ı en bu vahşi adetin Eliye baktım. Sararmış r. ar ı. aşı ı ur Jazın e ın e 1\ılıcın kalk- . .. k .
1

. b i t k' ttL 
hf .. ta ·ı 'h k Jı.. • ı· d' k k t w .. dü Çocuk bır kope gı ıı en a ıp e h.._•;ı 8Yone.r Jones hikayesine böyle mamı e tarı e anştı5ını zannediyor _ Gitminlim. gitmıye ım ıye e ·e- ıgmı gor m ve onı·a... 

1 

• • • • 

-tladı duk Aldanmımr.. ı d' . Bir kndmın k 1 b l ;: k .
1 

. za,•allı ... Şımdı ıçerde Eh ile bcrnber 
.. .. • ıır- e ı.. a a a ı,.:-ı yarara ı erı 

ı Babalann günahını ekseriya çocuk· Benim haşarat merakhsr olduğumu Biraz ilerde; ağaçların ara ından sı- fırJadığını, ihirbazın ayağına kapandı- uyuyor... "' * * 
arı ~ker.,, bilirsin. Bu sabah işimi bitirdikten son- zılan güneş ziya ı altında bir in an ka- ğmı gördlim. Hu yerli bir kndındı .• Fa- . , 

l'o Sakin bir halde oturmut onu dinli· ra Mdrk uşağım .. Eli., ye ormana gide- Jabahğı vardı. Çalılıklar arasında ken- knt onu tanıyordum. Erte:ı ~ün. o uğur~ıı~ orm~~dan ~.tı-
kcs;::ın. Ay henüz doğmamı§tı. Küçük ceğimf söylemlt. hazırlanmMını tenblh dimize emin ve gizli bir yer bularak Ihtiyardı .. Fakat benim senelerce ev- ~.an .. zeh.ırlı bır ok mı )Oner Jones i 

il balkonu karanlık içinde idL etmiştim. Eli haşarat yuvalarını bul- seyre basladık. Kalabalığın orrasında Hl tanıdığım kadının ta kendi i idi.. oldurdü. 
~rkadaşım de,-am etti: makta çok mahirdir. Ye nedense he- boş bir ;er bırakılmıştı. Elhiselel'inin Kanım beynime hücum etti.. .. Den ~e yanında idim.. Fakat katili 
Afrika?. Vah~t diyarı?- nimle ormanda gezmekten büyük bir ayrılığından sihirbaz olduğu anlaşılan O burada ne arı)ordu. Sihirbazına- goremedım ... 

t Sea (Pestilence) Allahı "Ongo., ya haz duyar. Fakat bu sabah onda garip birkaç yerli hu bo~ yerde hü~ük bir kü· )aklarına niçin knpnnmıstr. Ağlnmasın Yerli kadm 'e çocuğu ortadan kay. 
re.71lk kurban ederken yapılan mer~i- bir hal gördtfm. tüfün etrafında dizilmişlerdi.. daki sebep ne idi? Bu çocuk ile onun ne bolmu~tu ... 

hJs iflttin mit_, - Bupn fena bir ıündiir elendim. Bir hareket oldu .. Trnmpet sedaları nlfıkası rnrdı?. Basan Şükrü 
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K t R ti Resmi tebliğ 
Mesut bir dostluk ln e en 
Ankara, ao (Başmuharririmizden) . G b Türk Macar dost-

Bugünden itibaren yakın ,ark a 'YJU (( t;vk üyük luğu sağlam temel· 
tarihi mecrasını değiştiriyor. Bu· adam , bahtiyars1n1z ! » ere mu·· stenı•ttı•r 
nun başlıca ıebebi Venizeloıun An· d · 
kara ziyareti ile yeni bir ıafhaya ıyor Ankara: 30 (A.A) - Resmi 
giren Türk-Yunan doıtluğudur; fa- Ankara, 30 - Dünkll geçit tebliğdir: 
kat bu doıtluğun mahiyetini tama· reamini mOtaakip Ankara palasta Macar başvekili Kont Bethlen 
'?en anlamak için her iki bqveki- Macar baıvekili kont Betlen ce· Türkiye cümburiyeti hükumetinin 
lı!1 !lu~Iaı:ını gazetelerde 0~~~ naplannı ziyaretle ihtiaaslarini davetin icabetle üç gün geçir-
kifı değıldır Ankaramn bugunkü • . • . b .. ·ı .. ek te li nca etmııtır. MOracaabmı nazıklne mek ve cümburiyet ayramı 
manzaraıını goz 1 e gorm • k lı b · fi · · c.enlı'kleriode ha:z:ır bulunmak zımdrr. M. Venizeloıun Ankara iı- arıı yan mu terem mısa nmız .,, 
tuyonuna ıelince kendiıini iıtikba bana fU beyanatta bulundu: ilıere Ankaraya gelmiıtir.. 
le gelen kalabalık karııımda tren· - TOrlderin Macarlan seYdik- Macar Ba,vekilinin ziyareti 
den nasıl indiiini lımet Pata ile lerini zaten biliyordum fakat Yunanistan Baıvekile hariciye 
naaıl muıaf aha ettiğin!, h9:.lk tara· burada 16rdOtnm kadar 'kuvvetli naz.ırının ziyaretine müsadif ol-
fından naııl alkıılandıgmı, 11taıyon b. b bb ti tab . t . muştur. Kont Bethlen ile ismet 
caddesinde milli Türk ve Yunan ır mu • e mm e mı yor· paşa ve Tevfik Rüıtü Bey ara-
renklerinden yapılmıt takı zafer Ü· dum. Milletimi çok seviyorsunuz. sında ooktai nazar taatileri vu· 
zerinde Türk ve Yunan bayraklan- bundan pek memnunum. Hak- ku bulmuştur. Türkiye ile Ma· 
nın yan yana naııl dalgalandıjmı kımda g6ıtcrilen samimiyete caristan arasında me•cut olan 
M. Ye?izelosl.":. gele~ Y~nan~ı ıaze- mOtqekkirim. çok sağlam dostluğun her iki 
tecılenn ~e. ~!g~r ~.11afırl.enn n~ıl Muhterem baıvekillerin Buda- memleketin iktı~adi ve siyasi 
kabul edıldıgını gormedıkçe Turk p d b . d . . d menfaatlerine tamamile uygun 
Y d tıug~un bi .k. .. . . qte e ana ıa eı 2ıyaret va - b B Ik 1 d unan oı un r ı ı gun ıçın· olduğu ve unun a an ar a 
de iktiıap ettiği ıamimiyetin dere- etmek )6tf6nde bulundular. Gar- olduğu gibi yakın şarkta çok 
ceaini takdir etmek imkinıızdrr. dlğllm b6snli kabule mukabele 

kıymetli bir sulhu sük6n Amili lımet Pata tarafından M. Venize- edebilmek beaım için bahtiyar-
los ıerefine verilen dünkü müsame- bk olacaktır. olmak itibarile ıeoiyetlerio ve 
rede her iki baıvekilin irat ettikleri Ordunuzun intizam ve mtıkem· icaplarin neticeai bulunduğu 
nutuklan dinliyen,. ıonra lsemt Pa- rneliyetine hayran oldum. Bir çok tarafeynce milfabede olunmuttur. 
tanın Madam Venızelosla dana et· • . Her iki memleket tarafından 
tijini "gören herke• artık aaırdide Avnıpa lıOkfimetlerının ordulannı takip edilen dOrUat ve samımı 
Türk - Yunan dütmanlığının tarihe prmGt bulunuyorum. TOrk or- sulh siyaıeti iki hükfımetçe tak-
ıömüldüğüne kanaat getinnittir. c:luau kadar canlı bir ordu gör· viyesine devam edildcek olan 
Türk • Yunan düımanlığı yakın medim dersem hakikati ifade Türk· Macar Muahedelerinin 
tark memleketlerinin hayatlan Ü· etmit olurum. resanetinde tam bir itminan 
zerinde bir nevi ırk dütmanlığı tek • d 
Jini alıyordu. Bir halde ki iki mille- M. Venızel09la • bu~ada teaa· bulmakta ır. 
ten birisi tarih aahuından vücudu dOfen bulaflum, hıç bır mftıterek 
kalkmadıkça bu düşmanlığın zeval mtiıakeremiz yoktur. Tnrkiye ile 
bulmasına imkan görm.iyenler çok- umumi myuet hakkında mOda
tu. H~lbuki ipti.da Lozanda lımet Telei efklr etmekteyim. Aramız.· 
Pata ıl~ ~· V:e?ızeloa ~r~ında ade· da .ureti mahnaada mfizakeratı 
ta §&hıı bır ııyuet gıbı baılıyan • • 
dostluk ve yakınlık her iki devlet a· mucıp bır mesele yoktur .• 
damının kıymetli ve müşterek gay- Kont cenaplanna teşekkOrle 
retleri ile gittikçe inkişaf etmit ve veda ederken balkonun açık ka
ilk safhasında şahsi bir siyaset gi- pııından alkıt ve " yaşa, varol " 
bi cürünen Türk· Yunan doıtluiu aadalan odayı dolduruyor. Mi
?i~peten ~.~ hi~ ~ama? ~ar~m~a her safir bqYekil balkondan bakarak 
ıki memk ·et ıçı:ı mıllı bır ııyaset . . . 
man=::ırası almııtır. Her iki milletin bana danda « Gazı gıdıyor" 
mÜ!l4ıkbel aaadetleri ve bütün ya· dedi ve il6ve etti: 
kın §ark memleketlerinin sulhü yo· - Çok büyük adam, bahti-
lunda cok mes'ut bir amil olac~.:!ın· 
da ıüphe olmıyan bu neticenin is· 
tihsali muvaff akıyctinden dolayı 
her iki memleket bafvekillcri ile 
hariciye "ekil ve _;:ızırlarmı tebrik 
etmek bir vazifodlr. 

..JtJu.cel kM 

Mısır prensleri 

yruum. 
• • • 

Ankaradan samimi 
merasimle ayrıldı 

Yunan oueteleri 
Türk-Yunan dostluğu 

için ne diyorlar? 
Atina 29 (A.A:) - Türk - Yu 

nan dostluj'Unun istikbali hak-
kında nefriyatta bulunan Et
noa gazetesi diyor ki: Her iki 
millet bugüne kadar kuvvetleri· 
ni uzun mücadeler ile yıprattı
lar. Bu kuvvetler bundan sonra 
mlltekabil emniyet dahilinde 
sulh, refah yolunda teıriki me
saide kullanılacakbr. 

Esto gazetesi de Türk - Yu· 
nan dostluğunda her iki mele
ket matbuatına d~en mühim 
vazifeyi hatırlatmakta ve mat-
buatın dostluk münaaebatmı tar
sine çalıımaları icap ettiğini, ea· 
ki devirlerden mülhem kafalara 
alet olmama'arı laıımgeldiğini 
yazmaktadır. 

---
KIZIL ~--Y_A_z_A_N_=_ö_.m_e_r __ R_ı_za __ _ 
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Hepsi bağırıyorlardı : 
yakınız ! 

Köprüyü 

(Ali) nin büyük oğlu Hasan: s:füıhı· ' kur \ heybetli ihtiyarın sözlerini ha 
m alarak hareket ediyorken babasına retle dinliyorlardı. [2] 
döndü: Sonra Osman kendi eliJc kapısını ka 

- Baba, dedi, sana bir nasihatte bu· mış, kendi dairesine çc!dlmek üzere 
lunacağım. Bilmem kabul eder misin?. ken onlara: 

- Söyle oğlum! - ;Ne dediğimi anladınız ya. Si 
- Sen 'Medineden 51k, başka hir ye- herhangi şekilde müdafaa \:e muka\ 

re git. İstersen Mekkeye hareket et! mette bulunmaktan menediyorum. D 
- Niçin?- !erseniz burada kalınız. Dilerseniz, ı 
- Çünkü bu işin fenaya varacağını diniz, demişti. 

anlıyorum. Sen burada bulunuyorken Osman, bu ~özleri söyledikten son 
vahim bir hadise vukubulursa seni bu kendi dairesine çekilmiş, dışarda olu 
hadisenin mse'uliyetinden kurtulamaz- biten hadisat ile alakadar olmıyarak 
sın. Herkes seni muahaze eder. Onun i- badet ve tilavetle meşgul olmuştu. 
çin sen buradan çık, git. Dışardaki müfsitler birden bire 

- Beni ne diye muahaza ederler of'- pıya dayanmak için emir almışlard 
Jum? Bunlar kapıya. dayanıyor, fakat knp 

- Sen Medinede bulunduğun halde açamıyorlardı. Dışarda gürültü mii 
Osmana tecavüz edildi, Osman hakaret hişti. Sanki her adam bağırıyor, her 
rördü, yahut Osman öldürlüdü; der- dam b~ka bir şey söylüyordu. 
ler. Senin Osman tarafından işgal olu· Kapıya taşlar atılıyor, demirler 
nan makama göz diktiğini ona yardım ruluyor, fakat kapı muka,·emet ediyo 
etmediğini öylerler. Onun isin sen, ya du. Nihayet müfsitlerin içinden biri b 
kılıcını çek ve bizimle beraber gel, ya· ğırdı: 
hut kalk bu şehirden çık. Bir müddet - Kapıyı yakınız? 

hariçte kal. Dört taraftan ayni ses 
- Fakat sen benim Osman için, o· du, herkes: 

nun kurtulması için nasıl çalıştığımı - Kapıyı yakınız! diye bağrıyord 
görmedin mi? Bu ses içerden duyulmuş, biltün ' 

- Gördüm ve görüyorum. Fakat sen halkını tela~ almı~tı . • ·aile, Leyla, 
benim sözümü dinle. Bu işten yakanı manın diğer zevceleri, Fatma, FaJtİ 
sıyır. [1) dışardan yükselen bu sesleri duyın 

- Düşüneyim oğlum. Fakat sen dur· Jar, herkes canını \'e malını kurtar 
madan gitı kaygusuna düşmüştü. Yalnız Naile 

Ha.san, kardeşi Hüseyni alarak hare· misafiri Leyla her şe}i bırakmııol•' 
ket etti. Bunlar yolda Talhanın oğla her tıeYi unutmuşlar ve Hazreti OsıOj. 
Mehmede, Zübeyrin oğlu Abdullaha te- nın sclametile mukayyet olmuşlardı. 
sadUf ettiler ve birlikte Osmanrn kona- ki kadın dairelerinden çıkmışlar \ 'C CI 
ğına gittiler. manın bulunduğu daireye koşmuşlşf 

Bu küçük kafile ile Hazreti Osmanın dı. O man, namaza durmuş, uzun suı' 
kapısı arasında kesif bir kala'bahk yı. !erden hirini okuyordu. [3] 

ğılmıştı. Bunu yarmak adeta imk<lnsız· Müfsitle :- ateşi ~·akmışlar ve ka 
dı. Haı.an ile arkadaşlan, birer birer tu' ·5turmıışlardı. Hapı ile ~.: •• in.o~ 
bunların arasına dalmışlar, itile, kakı· tahta :.ina yanıyor, n:üfsitlcr atcşııı 
la, Osmnnın kapısına varmışlar, kapının lc·:lerini SC)'rediyorl: :dı. 
önüne dikilmişlerdi. Bunlar kapıyı ~al· Kısa bir zama:ı sonra kapı ile 1 
mışlar, kim olduklannı bildirmi~ter, f. tündeki bina yıkılmış; müfsitl"r, :::_ 
çerden çıkan Mervan, As oğlu Sait ve bc __ r, içeriye atlamağa başlan.ısıl I 
daha bazı ashap oğullan ban lan fiti· nnzreti O ~man kapının yandığını! 
hak ederek kapının önünde bir cephe haberdar olduğu zaman, odasının ~ 
te§kil etmiş1erdL ceresindcn dışanya bakmış, içerde t 

Müfeitler, kapıya ilk dayanmak fs. Jananlara şu s::· • ~ · i söylemişti: 
tedikleri ,;aman ba küçük ~phenln kı· - Benim kapımı yakmağa cür'e'ı~ 
hçlarile karplafmış ve genlemek mec· den bu adamlar muhakkak ki, dahıt 
boriyetinde kalmr~lardır. na maksatlar :ıcşindc ko~uyorlar. 1J 

Bunlann kılrç çekerek müf5 it1ere nizin bunlara mukavemet etmeıt1~~ Satkı Paşa haktlmetl 
alevhindedir 

Mısırda Sıtkı Pş. hükumetinin 
kanunu esaside yaptığı tadilltı 
bBllsa etmiş, Mısınn hqlaca iki 
fırkası olan Veft ile Ahrann 
muhalefet ettiklerini ya:z:mıthk. 

Ankara, 30 (Telefon) - Kont 
Betten aut 6 da hususi trenle 
hareket etti. l•tuyonda reisi
cllmhar namma Tevfik B. , ismet 
Pş. Klzım Pş. Vekiller, M. Ve
nizeloı, sefirler tarafından teıyi 
edildi. Halk kontu alkışladı. 
Kontla beraber Pqte sefiri Be
hi~, Macar aefiri beraber gidi
yorlar. Kont Hz. lerine Esat B. 
refakat ediyor. 

mukavemet etmeleri ve onlan durdur· e:nrc~i.rcrum. Oğlum Hasan! bahtıl1' r 

Y l · ı • malan Osmanın emirleri hilftfına idi. di ~ni düşüniiyor ~eni endise edif1 

UDaD gaLe eCJ eri Vaziyet Hazreti Oımana bildirildiği za. dur. Haydi, oğlum: geri dön v~ ar' ~ 

Mısır prenslerinden baıılan bu 
muhalefeti teyit edecek neşri· 

yatta bulunmuılardır. 

Mısır prenslerinin en bOyllkle
rinden biri olan Ömer Tosun 
Pap Abrar) fırkası reiıi Mehmet 
Mahmut Paıaya gönderdiği bir 
telgrafnamede Sıtkı Paıa hftk6-
metine !rÖSterilen muhalefeti 
teyit ederek Abrar fırkasını bu 

kararından dolayı tebrik etmek
tedir. Kısa bir müddet mukad· 
dem ismi prensler liete9inden 
çizilen prens Abbaa lbnbim 
Halim de Ahrar fırkasını, ver· 

diği muhalefet kararından dolayı 
tebrik etmekte ve fırkamn bu 
kararile de temiz vatanpenerli· 
ğini ispat ettiğini ıöylemektedir. 

Gazetecilerin BurMdald 
d•ViJ!I 

Bursa, 30 - Bursa asliye malı· 
kemcsinde beraetlerine karar 
verilen lstenbul gazetelerin da· 
vuı temyiz mabkeme•İnce de 
tasdik edilmit ve tasdik kararı 
Baraaya tebHğ olUDDnlflur. 

Kont Betlen, evveli Bursaya 
gidecek, oradan lstanbula a-eçe
cektir. 

M. V enizelos 
Bugün Anı :aradan 

hareket c<liyoe 

Şereflerine verilen ziyafet man kendisi ihe.n:en inmi~, :içerde.n on· larını beraber götür. 
pek parlak oldu lara se~lenm ıtı · . . . Osm:-·· hu sözleri söyledikten / 

A k . 28 (Vakıt) - (Gecik- - Çocuklanm? Hepinız yerinıze gt· geri dönmüş ve tam Lir tevekkül jçl 
n ara, d" · t B l ··d f i · -. . ) B tb t ınız en mu a aa çm ugrqmayı· neticeyi jeklemif-f; .. ı 

mıthr ugUn ma ua umum , _ .. (il' 

müdürü tarafından Yunan gaze- nız. d d d'. Onun bu tehlikeli nndc düşü" .. " ı 
Hasan, ııuır an cevap ver ı. . .. B d 1 ı b' rıı'· 

·ı · f' b' öv l • • r- ~u ı: u a am arın ena ır .ı tecı en ıere ıne ır g e yemegı _ Biz bu adamı.ıra mukanmet ede· 'd·ı ı . b't • ..,.,." 
'l · · G t ·ı G · gc. ı;: crı ta:nnmile sn ı ,. , 

verı mııtır. aı:e ecı er azı ceğiz... M d" h lk b 1 •·~_,. iti 
ciftligvinde verilen çaya bir müd- - Hayır, buna mu,·afakat etmlyo· k •- e tiı?e eka fınıd, undar! ~1n'-'r ,« ·' 

. . ·e~ ge rm · ay ası~ ı. ,,un •· ., 
det iştirak etmışlerdır. Türk rum. ne halkını tarımar ecl.,rlerdi. cııı-" f 
ocağında ıereflerine Verilen ·nw ıuuuıtı?p1n1ı~ an .unuft 'umul'() çok muhtaç olduğu yülcsek ve gUzi~ f 
çayda nutuklar söylenmiı ve dafaadan nzgeçıremıyece.ıml anlayın- hıslar bu yolda telef olurlardı. j-,,1 

H d 11 b S h. B · T" ki ca, kapının açılmasını emretmlt. kapı . . . f edı,::,. am u a up ı eyın ur er . k ö .. damlar kendı ;şah!'!ını ıstıhda ııl"' 
ve Yunanlıların mütekabil hür· açılmış, Hazr.etı Osman, apilınınkandun. larsa buna mümanaat imkanı 1' ,J {f 

de cephe te§kil eden Hasan e ar 8.f" . . kili "~ ,,ı Aakara 30 ( Telefon ) - M. met ve muhabbet esaalanna 
1 

mıştı. Onun ıçin tam bır te~·ek .,,.. 
A - anna: t f i d t• • .: b ki eı.te' ~ Venizelos, yann (burun) saat müstenit olması lazım gelen . . . - - raga ç n e ne ıce, .. e em ,, 

.. . " . -EYlltlanm! demlftı. ben sızın bu ha· k . k ç·· kü kıı'''" -
4 te huauıi trenle hareket ede- doıtlugu haklundakı so:z:lerı çok reketınlzi hot ıörmüyorum! Reni mü· a çare )O tu. un mu .,._11 d 

'-t' Ik l b . . . . . mücadele ancak beyhude yere .r-r ..ııı ce& ır. a ıt anmış r. ,,, dafaaya liızum yoktur. Hepınıze ızın .. Jile' ~ 

r
ıutt1"11Jıltllt"•tıı11ııırı•ıacıı1111ııı11...,,.uıııı1uwıı-ıııtMff1'"11111•••*""•"'""-"-'""'~"'"""'nflllllıtıtııl•tııııııııg • • d. . , mej'e muncer olurdu. Onların ~ı ,_,, 

: verıyorum, hemen gı ınız... · i ··kı kt tice:t' l 
.Ekşlk kuponlarınızı ıtmdlden V.llK.11 idLJrehane- '\ H c va verdi: yetın. yu · enme ense ,.e ne )(ti 

i d . . : 85~.n e . P • • hul bır maceranın kapısını açrt1~..1ı. 
~inden tedarik e ınız, ~ - Boyle bır zamanda !oöIZl nasıl hıra· f . . f d 1 k vli ... 4 

'E kıp gideriz!! .. Biz bu işi kendi arzu ve ne ~nı e :~·al ra;~. 0U ma ·ke ,·e ~~I 

l ikinci tertip kuponlarımn:ın kur'asına iştirak edecekler ~ ihtiyarımızla yapıyoruz. .. smian ody' ~· siiuşk""nerte ·ıe ıatii"'_;~ 

d 
1 O tt'. tuncen n ver ıgı une ı eil' ' 

i 31 Teırinievel 1930 tarihine ka ar g sman ısrar e d~· oıarak son demlerini ibadet ..-e.e-f~ 
E • • • ~ - İstemem, ıyorum, evlltlarrm. ile geçirmeğe karar 'Vermir1· '"' 

i isimlerini vazıh adreılerı ıle beraber VAKIT Müsabaka j Madamki ~iz gitmek istemiyorsunuz O . . b •.. .. t telAf ~ 
b d d E • : • • • • ıçın u <.uşunce ıs ırap ve 1,ıı .JI. memurluğuna il irmeli irler ~ halde ısen gı~nız_ . olurdu. Fakat dini imanı biJtÜ" ~ ~ 

=- lımı"nı· •e kur'aya 9 Hunlann bırl de i~erf gırm.ek isteme· Osman irin vaziyet tam bunun . .t 11 
f • adreıini kaydettirmemiş olanlar ! dl o bunlara t d ~ .,,.,...,. 
ı:: i1: • sman . . an ver ı: O man neticeyi sal ı~ ·ıe, sii• .J 
~ ittirak edemiyeceklerdir İ - Size Allah ıçın ant nriyorum. lçe- "-' Y 
j = rl giriniz... [1] Nehcül Belôga şerhi (1 
e Tqra karilerimiulcn latanbulda bildiği olmıyanlar kuponlanna ~ Hasan ile arkadaştan mukavemet Hadid) J muvauab adreslerini ve on beş kuruşluk posta pulu leffederek \ edemiyerek iseri girdiler. Müfsitler bir [2J lbni Esir cllt;, sa 73, 
'1. VAKiT m6sabaka memurluğu adresine göndermelidirler. İ adım atamıyor, kendisini müdafaaya ge [3] lbni Esir cUt 3, " O, 14· ıeJll 
J1nıııı ............ u••11wııııııırıwıııııııı111111•ııtıı111nuııını111&111111111wııımıııwııııııııu11ıııuı11aaııııııı1ıuıı.ııınıuıııauııuıtııııııuıı~ len gençleri müdafaadan meneden v;ı. [lJil11 
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Mazhar Osman Beye yeni 
bir müşteri 

Mübeccel Hanım1a Feriha Hanımın ve dünya 
güzellik kıraliçesinin rakibi yeni bir yıldız 

Kasımpaşada yaşıyor da kimsenin haberi yol<! 
Kasımpaıa yaldızı 30 bin dolarını Amerikalılardan almak 

i9ln Lider Fethi Beye mürıoaat ediyor 

929 ıüztlUk kıraliçesi Muhayyal dünya tüzellik kraliçe.i 930 ıüzellik lnraliçeai 
Feriha H. Vilhan H. Mübeccel H. 

Divan 
Yakında teşekkül 

ediyor 
Yeni Darülfünun dinnı bir 

haftaya kadar içtimalarına baş-
1ıyacaktır. F akülteJer pazar günU 
Divan için aza intihabım yapa-

caklardır. F akültelerleri reisi diva· 
nın tabii azaları olduğundan her 
fakülte iki müderris intihap ede
cektir. Divanda bilhassa müder
rislerin hariçteki meşguliyetleri 
meselesinin hararetli münakaşa
lara sebebiyet vereceği tahmin 
edilmektedır. 

Poliste 

Kaydı silinen n1uavin 
Polis müdüriyeti müteferrika

sında kom ser muavini Mustafa 
efendinin sahte zabıt varakası 

tuttuğu tesbit ediJmİf V..! ro'is
likten kaydı terkin olunn.uş tur. 

Tahkikıt evrakı 
Mülkiye müfettişliğince hak

kında tahkikat yapılan Eminönü 
sabık merkez memuru lsmail Ef. 
hakkındaki enak Dahıliye vekA
Ietine gönderilmiştir. 

~rıfte; 

Mitlet mektepleri yarın 
açılıyor 

Millet mektepleri yarın akıam-
Ce m lyetıerdc:_: dan itibaren açılacaktır. Bu mek-

Manifat~racılar teplerin adedi 500 dur. Muallim 
B - ki• kadrosu da tamamdır. 

ugun fdere heyetını ııceıe . r Mühendiı mektebinde ımtihınlar 
lstanbul manifaturacıları cemı- A .. d ·1 k b 
· h ft 1 vrupaya iOn erı ece eı 

yetı. ~•nıuplan bir a a eve talebe için 1,3 ve 5 teırinsani 
yenı ıdare heyetı" azalarını seç- "hl . d b k . "h 

tarı erın e müıa a a ımtı an-
mek üzere toplanmıılar fakat l l '-b 

k 
. "h an yapı aca& r. 

fijJ,ıfiahnlerin teşekkürü 
J lil:\linhmer cemiyeti Beyoğlu şube· 

sinden· 
o~manlı Bankası sabık rnudurlerin· 

den Ker~stcci) an Ef tarafınclıın l:r.mir 
Se) IAbındıın zar ar gorenlere ~ aı dım ol 
mnk üzere on lira teberru edil mi, tır. 

) irmı senelerden beri cemi) ete birçok 
yardımlarda bulunmuş olan Keresteci· 
~an Efendiye alenen~~~..'::.._ 

1 KOçük haberler 1 
Hir ay içinde - Şehriınız.de 56 

laçak rakı ill'al2thane~i mcydına çrka 
rılmıştır. 

Halk bilgisi derneği - ) ann 
akşam senei devriyesi müna~ebctile bır 

müsamere 'erecektir. 
izcilerimiz - Yıırın Ankarııdan 

~ehrimizc doneceklcrdir. 
' Tütün inhisarı - l\lemurlarını 

hu~usi rozetler yaptırmışor. 

Posta bütçesinde - Bu sene 
228 bin lıralık bir tasarruf yapılacakar. 

--- --~----~----~ 

1 Ölüm 1 ------
"- Birinciliği kazandım, fakat hak· Hem haltın Allah aşkına ben Mübec-

kımı yiyorlar- celden, Ferihadan da güzel değil mi-

e seriyet olmadığından ıntı ap 
yapılamamııta. Mühim bir rapor 

F ezail Aliyesi ile mütemayiz 
T aıçı Zade Hilmi bey efendi 
dün l'ece rahmet rahmana kavuı
muıtur. nlfi mübareki cumartesi 
ıabahı on birde Kalamıştan 

iıtimpotla lıöprU batında Yeni 
Camiye nakledilip cenaze na
mazı orada kılındıktan sonra 
Eğri kapıda ki ailıi makberesi
ne defnedilecektir. 

(30) bin dolanmr başkaJanna verdi- yim !-
ler... Gül gibi tazeyim, hem kadın, kadın. 

Bunu söyliyen Kasım paşada Direkçi cık! 

Manifaturacılar bugün Bey
oj'lu Halk fırkaaı salonunda top
lanarak idare heyeti azalarını 
seçeceklerdir. 

Eiektrık müıelleıi 

Son haber refikımizde okunduğuna 
göre Zonguldak maden mektebi müdü
rü tarafından Ankaraya bir rapor gönde
rilmiştir. Rapor 5ıhibi 7.onguldakta yapı· 
Iıcak büyük bir tlcktıik santralının Js. 
tınbul - Ankara Zonguldıık müsellesi 
üzerinde ve içindeki bütün yerlere cer· 
yan \"erebileceğini iddia etmektedir. 

apartımanı sakinlerinden Vildan Ha- Şöyle bir gözlerini kırptı_ 
1tımdır. "- Kederimden çirkinlqtim ... dedi, 

Vildan Hanım, dertlidir, yüreği ya- Yaşım 18... Bir gazeteci sordu: 
J\ıktır. Vildan Hanımın derdini dinler- ··- Nüfus klğıdınız.-
seniz siz de kendisine hak verirsiniz. - AAA ... dedi, adresmi yanlrş yazı-
1\adrncağız.ı bir az daha dinleyin: yor. Yanlış. .. Hem kayboldu ... 

"- Ren güzellik müsabakasına gir- Nüfus kağıdı çıkarken mahallenin 
dim. Kaz.andım, resmimi Avrupaya imamı kavgalı imiş!_ İnadına büyük 
gönderdiler, Amerikaya gönderdiler. yazmış. Krz el hakkıdır. Askere gide
Herkes beğenmi~ herkes pardon ( !) cek değil ya! .. Büyük yazı1tca adamm 
bu güzele demiş, parmak ısırmış! kısmetine mani olur .. O zaman böyJe 

Benim resmimi görünce beni çağır- idi. Benim nüfus kağıdım böyle bir ka-
mamışlar: zaya kurban gitti •• 

"- Bu hanım çok güzel. Böyle u- Konu komşu da hep düşman, dost 
zun, uzun seyahatlere çıkamaz, güzelJi- yok ki. Herkes dünya kıraliçası oldum 
ii1te halel gelir demişler. Beni seçmiş- diye bana kızıyor. 
ler ... VaJlahi de billahi de dünya güzeli- Haydi Mübeccel kızsın! haydi Feri
Yim. E~lm, menendim yok! Vars.ı. domi- ha Tevfik kızsın! neyse ne, onlar bir 
J\a ! az ba.na benzerler •.• Amma:, ben güze-

ViJfian Hanım bun lan söylerken, iki lim, güzel! .. 
göz iki ~eşme ai'hyor. Ter ter tepini· Allah razı olsun şu Beyoğlu esna. 
Yor... Yüzündeki boyalar, gözündeki fından, Caddeden ge~tim mi ... Herkes 
sürmeler biribirine kanşıyor. Yüzünün dükkanından dışarı çıkıyor. 
donuklaşan hatlanndan şıpır, şıprr dam "- Dünya kıra1içası geçiyor diye 
hyordu. beni gösteriyor. El çırpıyorlar, alkışlı· 

Vildan Hanımın yanına gelenlerden yorlar. Dükkanlarda benim gazetede 
bazıJan kemali ciddiyetle: çıkan resimlerim var ... Hepsi de cam-

"- A canım, hanımfendi, 930 Türk latmış! çerçe\'eletmiş! baş uçlarına as
güzeJi Riyo dö Janeyroya gitti. 929 gü- mı~lar •.. 
zeli de Amerikaya ... diye söyleniyorlar (30) bin dolar az para değil! 
ve kadının haline gülüyorlardı. Fakat Hakkımı yiyorlar, gitsem, Fethi Be-
Vildan Hanım ... Gözünün yaşlarını si- yi görsem. O herkesin hakkını veriyor 
lerek onlara C'evap verdi: diyorlar, acap benim hakkımı da verir 

"- Çok iyi ya? ... onlar gittiler •.. a- mi? 
rna kaz..-ınam:ıdılar. Çünkü ben kazan- Eğer şu paramı kurtarırsa, ona bir 
drm. Hem '5Uradan şuraya adım atma- pırlanta yüzük alacağım derken yağ. 
dan ... Sizin haberiniz yok! haberiniz. mur batladı kalabalık çatı altlarma 

Gidin kendinizi okutun. koşuştular ... 
..__.. 111 n811119mmmmnnm..,....a .. aın •"'"""'"""""""'....,.""""""ı11111111t11nammmmn""•--'"'"111nı1111 __ ,,_, .. ...,.,""ıs ,.. ... __ _ 

Türk - Yunan dostluğu 
ve Fethi Bey 

S. C. F. Lıderı ;zmırde intişara 
başlıyan bır gazeteye neler yazdı? 
M. Venizeloı Ankarada bir 

•üvare esnasında S. C. Fırkası 
lideri Fethi Beye raıgelmiş: 

1 samımı bir doıtluk aafhaaına 
girmesini gösteren Ankara ziya
reti bütlin memleket için tayanı 
memnuniyettir. 

• • • 
Kunduracılar 
intihabatı feıhedildi 

Bir ay kadar evel yapılan 
kunduracılar cemiyeti idare hey
eti intihabatı ticaret müdOriyeti 
tarafından feıbedilmiıtir • 

Ticaret mOdürlüğü cemiyetle 
alikası olmayanlann reye iıtirak 
ettiği hakkındaki tiklyetleri tah
kikat neticesinde varit görmüş 
ve intihabatın yeniden yapılma
ıına karar verilmiıtir. İntihabat 
Pazartesi gtinU tekrar edilecektir. 

AdlJyede 

İdam mahkumunun nak
zen muhakemesi 

Sebze halinde Rıza ve SelAmi
yi öldürmekle maznun olarak 
muhakemesi neticesinde lstanbul 
ağır ceza mahkemesince idama 
mabkQm edilmiı olan AmaTut 
Sabrinin dOn ağır cezadada 
T emyiıden nakzen muhake
mesi sıörUlmüştür. 

Müddei umumi 450 inci mad
desinin beşinci fıkrasına göre 
ceza istemif, muhakeme müda
faaya kalmıştır. 

V ııAyette 

Bakırk6yü kıymakamı geldi 
Bakırköyil kaymakamhiına 

tayin edilen, Ankara -olis mü- , 
dürü F ebmi B. dün şehrimize 
gelmiı ye vaıifesine baılamııtır. 

Maat yarın 

Cenabı bak rahmet eylesin. 

O•· ... ftutlt•· .. tlt• 3teşriniıanl pazartesi akıamı ........ tltutft•· .. tlt•9 

t MELEK Sineması t 
l GEZA VON BOL VARY tarafından vncuda getirilmiı YC ~ 
? ROBERT ST5f:f'un musikisi tatbik edilmiı olan ~ 
O Bir Tango Lutfen ..._ t f&yaaı hayret Viyana operetini takdim edecektir. f 
.İl (iki kalp birlotınce) filiminin müme.llleri: Fee Malten Te Villi Font ~ 
y '&rafından temıil edilmiı ıözlü, ıııırkılı ve danılı fevkal&de zengin ve y 
o ............................. muhteıem bir filim .............................. o 
-GBBBl-.ot 
• GEORGES OHNETnin meıbur romanından muktebea M 
JıC 1 V A N P E T R O V 1 Çin Suzanne Bianchetti n GABRIEL = a GABRIO ile beraber temsil ettiği tamamen franıızca sözlü muaı· M 
• zam filmi p A R 1 s K 1 R A L 1 • 
Molan: • 
M 3 teıriniaani pazartesi aktamından itibaren M 

u~~ i~--D~!!!!:~~~.·~d,:.J 
Bugün ELHAMRA sinemaaıa
da ANNY ONDRA tarahn-
dan: Mükemmel Almanca ıöı
lü ve f evkalide varyeteli film 

CAZ KIZI 
(Die Von Rummelplatı) 

Muzik-Hol kıralı ••Saint-Gra
J 

nier" tarafından: 

Otomobi J satıcısı 

MAVi MELEK 

MemurlanD teırinisani maaı
larının yarından itibaren Yerilme
sine başlanacaktır. Maktu ücretle 
çalıçanların teırini evvel maaş-
ları Yerilmiıtir. Frınsızc~ s~zlü Skeç. 

1 

JIA\ eten: M. \ enızelosun Ankarayı 
• • muvasAIAtı ile kendisine yapılan fe\'· 

Adanada kız lısesı k~lA.de iscikbal mcra~i!'1i .intibaatı.Söz-
Ad os (Vekıt) - Maarif vekA . lu l·oks Jurnal l\J. \ enızelos nutku-- Zatı ililerinin ve fırkanı

zın T&rk-Yunan itilifnamesinin 
eaasahna taraftar bulunduğu

ltuzu limit ederim demittir. 

Adalar denizinde Trakyada 
komıu iki devletin, yekdiğerine 
emin olarak dahili iılerile meı
gul olabilmeleri hrka farkı ol
maksızın her keı için bir mu
vafakiyet sayılabilir.,, 

!eti burada bir kız .. 1 esı . açı ması ıçın J • tenzilılltt matine 
emir ve tahsisat gonderdı. 

ana - r . 1 · · 1 nu SÖ\ !erken. Bugün saat J 0,45 de 

Fethi B. bu suale ıu cevabı 
•erdi: 

- H&kümetin sulha mütevec
cih olan her teıebbüsQn taraf
tarırn. Bu gibi sulha matuf me
•elelerde muhalefet ve fırkacılık 
mevzuubahis defildir. 

• 
F etbi B. bu düıUncesini bili-

here gazetecilere söylediği şu 
'6zleri ile daha ziyade izah 
etıniftir. 
"- M. Venizelosun Ankaraya 

le&erek Tnrk-Yunan siyasetinin 

Bir fl•zetecive ce11ap 
Fethi B.diğer taraffan "Serbeat 

~il.mhuriyet,, adı ile lzmirde 
ınbıara baılayan bir gazetenin 
müracaatına ceYaben hrka iş
leri hakkında ıu aatırlan yaz
mııtır: 

"Cümhuriyet devrine yetiıen 
Türkler ıerbeıt bir ıiyaai hayat 
Y•flyacaklardır. 

Serbest bir siya1i hayatın de
lili memlekette birden ziyade 

lllWtftUttff Hrtmn•lllffUUtt .... 1fll-lllflllQtttmnl\rııtftJIUBMUIWJIHOO ımıırumnm -

ıiyaai hrkaların meycudiyetin-
den ibarettir. 

Bir ıiyasi fırkanın kuvvetlen

mesl. ve memlekete nafi olması 
halka faydalı hizmetler ifa ede-
bilmesi için yaglne tart, kartı· 
ıında rakip bir fırkanın mevcu
diyetidir; bu ıart haricinde tek 
bir tetekkülün uzun uman siyasi 
fırka vasfmı muhafaza etmesi 

mütklildür. 
fn~Jtere, Amerika, Franaanın 

bugtinkO ylikıek refah ve me
deniyetleri ıiya1i fırkaların çetin, 
cümadelelerinin bir mahsulüdür., 

ıst. 8. Uarülbedayi temsılleri 
~•lllııınnU--..ıllllflllıuııır.ınımuıııııın ımuıııımıııı••nı ı 7 

l ı .~yJelek ~inemasanda ı 
Gaby Morlaynm fevkalade Bugün maıine 

saat 15,30 (SJlnBUl BELEDiYESi 1 munffakiyetle temsil ettiği 
UU t~ ~U Müttehem kalkınız r 
H r r m r F ranıızca sözlü filim!erınin şa

heseri heyecanla alkı,lanmak-

da ve süvarc 

saat 21 ,30 dl 

Topaz 

1 1 
tadır. ilaveten; M. Veniıelo· 
sun Ankaraya muvasalatı ile 

Yazan !lif ı,endiıine gösterilen parlak is-
~1. Pagnol tikbal merasimi intibaah ve 

4 Perde 

Tcrccmc eden ''''''il sözlü Foks Jurnal M. Venze-lcr: ı. Galip losun nutkunu söylerken. 
H. Rasim ı Bu gün aaat 10,45 te temi-

1 111•------------ıl 'nHı rr · ' • r l ~--.ıııııııuııuıııuııııııııtııuıalJlllll111llıwuııuucııııııuıı.m ıı~ 
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Ankarada cümhuriyet bayramı 
nasıl tesit edildi 

Bayram geçtt resmtnde izciler 

[Ust taralı l inci ıayıfanuzdadır] 
iki mes'ut hadise 

Diğer taraftan an'anevi dos
tumuz Macariıtanın çok değerli 
başvekili M. Betlenin Ankaraya 
gelişi hem Cümhuriyet bayramı
nm teı'idi, hem de Türk-Yunan 
dostluğunun akti meraaımıne 

tesadüf ettiği için her iki mes'
ut hadisenin tarihi kıymetlerini 
bir kat daha artbrmııtır. 

Esasen birkaç gündenberi ls
tanbuldan, lzmirden, Bursadan, 
Konyadan ve diğer bazı villyet· 
]erden merkezimize gelen genç 
izcilerin hususi kıyafetlerile üç 
kişilik gruplar halinde geıişleri 
A nkara sokaklarının mutat man· 
zarasına bir başkalık veriyordu. 
29 T eşrinevvel Salı ıabahı her 
taraf bütün bütün fevkalade bir 
şekil almıştı. Büyük MiJlet Mec
lisi ile Ankarapalasn giden ge
niş caddeler miJli bir düğün 

manzarasım andırıyordu. Bütün 
yollar intizamı temin için polis
ler tarafından nezaret alhna 
almınışlr r.dı. 

Reisicühur hazretleri brafın
dan vuku bu:acak resmikabul 
saat 13 te başlıyacağı için me
rasime iştirak edecek olan nıeb'
uslar ile diier davetliler daha 
saat on ikide fıraklar ve resmi 
elbiseler ile Büyük Millet Mecli
a:nde topla11mışlardı . 

rr.eclıste tcbriklor 
Saat on üçe beş dakika ka

laraıc Reisicühu:.- hazretleri mec
liıi teşrif etmiş!erdir. Doğruca 
Riyaseticümhur salonuna çıkmıt
Jardır. Müteakiben tebrik mera
ıimi başlamııtır. 

Her sene merasime ittink 
edenler iptida Reisicühur haz
retlerini , sonra Büyük Millet 
Meclisi reisi Kazım paşa hazret
lerini, Başvekil paşa hazretlerini 
Erkanı harbiyei umumiye reiıi 
F cvzi paşa hazretlerini tebrik 
ederlerdi. Başvekil ismet paıa 
hazretleri tebrikiitı Meclıs binası 
dahilindeki baş vekalet daire
sinde kabul ederlerdi. 

Bu sene ismet Pı. Hz. leri 

makamlarına mahsus olan dai
reyi muhterem misafirlerimiz 
M. VenizeJs ile Kont (Betlen) e 
tahsis etmiş oldukları için teb
rikatı büyük Millet Meclisi Re
isi Kazım Pş. Hz. lerioin yanında 
kabul etm iş l erdir. 

Misafirler imizin tebrık6tı 

Muhterem misafir Baş vekiller 
Reisi Cümbur bezretlerine Cum
huriyet bayramını tebrik arzusu
nu ihzar etmek nezaket ve lu
tufkarlığıoda bulunmuşlar ve 
resmi geçit başlamazdan evel 
M. V cnizelos ile beraber Kont 
Betlen hazretleri Ankara palas 
otelinden çıkarak büyük Millet 
Meclisi binasına gelmişler, Gaıi 
Hz. !erini tebrik ehuışlerdir. 

Reı1T.i ge9it bıtlayor 
Bundan sonra resmi geçit 

başlamıştır. Saat tam ikide baş· 
layan resmi geçit aaat Uç bu
çukta bitmiştir. Resmi geçidi 
görmek için davetli zavata mah
ıus olmak üzere her sene bU
ylik Millet Meclisi binası ve 
bahçesi ile Ankara Palas ara
sındaki caddenin iki tarafına 

yapılması mutat olan tiribün
lerdc bu sene büyUk bir ka
labalık vardı. buralara devet· 
lilerden başka kimse kabul edil
mediği halde tetrifata dahil 
olan zevatın bir kısmı bile tiri
bilnleride oturacak yer bulama
mışlardır. Onun için bunların bir 
kısmı tiribünlerin önlerinde ve 
meclisin dıt kapısı ile Ankara 
Palas otelinin önünde ayakta 
durmak mecburiyetinde kalmış
lardn. Hakimiyeti miUiye mey
danından itibaren bütün istasyon 
caddesi seyirciler ile dolmuştu. 

Ceddelerdeki kalebal:k 
Belediye bahçesinde ıgne 

atılamıyacak · derecede halk ke· 
saf eti vardı Hatta etraf ı a istas
yon caddeaine bakan büyük bü
yük apartnr.anlarm ve ev erın 
damlarına çıkanlar görülüyordu. 

ReisicUmhur hazrc.tleri ile M. 
Venizeloı ve Kont Betlcn Hz. 
ve diğer misafirler kendilerine 
trhıis edilen mahallere geldik
ten sonra resmi geçit baıladı. 

Ge9it resminde c:ırc'u 

Gazi Hz. B. M. Meclisinde 
tebrika~ kabul ettikten sonra 
meclisin önünde Riyaset cümhur 
için ihzar edilmiş olan tribünü 
tetrif buyurmuşlardır. Batvekil 
lımet Pı. Hz , büyük Erkim 
harbiye reisi, M. Meclisi reisi 
paıalarda nfakatlerinde bulunu
yordu. Tribünlerde ehazı mevki 
ettikten ıonra 4 üncü kolorduya 
mensup 8 inci fırka kumandanı 

Sıtkı paşa olduğu halde geçit 
resmine batlamıştır. Sıtkı paşa 
Reisi cumhur Hz. nin tribUoü 
önünde reami tazimi ifa ettikten 
sonra orada ahazı meYki etmiş ve 
fırkası ve karargAh heyeti onu 
takiben alayları yUrfiyÜfC devam 
etmişlerdir. Bu resmigeçide se
kizinci fırka biltlin techizatile 
iıtirak etmit bulunuyorlardı. 

Evvela piyade livası zabitanı 
bOyilk oniformayı llbis Ye efra
dımn başında miğferleri olduğu 
halde sekizer kitilik diziler ha
linde gcçmiılerdir. Her kıt'a ken
dine mahıus bando tarafından 
geçit havaaı çalınırken resmita
zimi ifa ediyordu. 

Ağır makinalı tüfenk bölük

leri de piyade taburlarını taki
ben ağırlıkJarile geçit resmine 
iştirak etmitlerdir. Piyade liva-
11nı takiben ıekizinci fırkaya 
menıup iki topçu alayı ieçm~ve 
bqlamıılardır. 

Yedibutuk santimetrelik sah
ra topları ve 10 buçuk santi
metrelik obuslar mükemmel bir 
intizam dahiJinde resmı tazimi 
ifa etmişlerdir. 

Bu sırada ~ayyareler çok aıa
ğıdan uçuf yapıyor!ardı. O ka
darki iki tayyarenin Ankara pa
lasın damına sürtünürceıine uç
masından hazırundan bazıları te· 
lişa düşmüşlerdir. 

Sekiz nci fırka süvari kıtaatıda 
bUyllk bir takdiri celbeden bir 
intizam ile geçmiılerdir, bunu 

fırkaya mensup diğer kıtalar takip 
etmiştir. 

Daha ıonra riyaseti cümhur 
mubafaz alayı kumandanları 
lımail Hakkı beyin emir Te ku
mandasında geçmeye başlamış
lardır. 

Kumandan lsmail Hakkı Bey 
Reis=cümbur Hazretleri huzurun
da kalmıı ve kıt' ası yürüyüşüne 
devam etmiştir. 

Bundan sonra bir Bahriye müf
rezesi büyük bir takdiri mucip 
olan bir intizamla geçmişlerdir. 
Sonra Ankara merkez jandarma 
taburu geçmittir. 

ge9it reım.nde i·zoiler 
Askeri resmi geçidi takiben 

izciler geçmiye başlamuılardır. 
Bu sene Ankara Cümhuriyet 
bayramına 1032 iıci itlirak et
miştir. Geçen ıene iştirak eden 
izcilerin miktarı 800 u bulu
yordu. Bunların 600 küsuru lstan
buldan, 136 sı Ankaradan ve 
mlitebakisi muhtelif viliyetlerden 
idi. Muhtelif renklerde çorapları, 
fularlara ve diicr techizatlarile 
çok sevimli bir tesir ifade bu 
mektepli gençlerin reiıi cümhur 
hazretleri trib6nilnün önünden 
geçerken yürüyüıleriodeki sert 
ciddiyet itminan ve iftihar his
leri uyandırıyordu. 

izciler geçit resmine iştirak 

etmek üzere Ankara erkek 
liaesinde tecemmu etmiılerdi. 
sütün oymaklar kendi bayrak
larını taııyorlardı. lzmir oymağı
nın bayrağını bir ıeref hatırası
nı taıiz ederek derhatır ediyo
ruz. Bu bayrak lzmirin İfgalı 
esnasında lise izci ocağına giril
diği sırada bir arslan izci tara
fından kaçırılmak istenmiş fakat 
bu delikanlı şehit düşmüş, onun 
yerine bayrak yere dUtmeden 
bir diğeri bayrağı yakafamıı ki 
o zamanlarda lıınir izcilerinin 
oymak beyi olan lise baş mua
vini Nuri beye teslim etmişti. 
işte bu gazi bayrak da dilnkü 
geçit resminde ıerefle dalgala
nıyorciu. 

izcilerin mensup olduğu mek
tepler şunlardı: 

Jstanbuldan, fstanbul Erkek, 
Kabataı, Galatasarap, F eyziye, 
F eyziati, Hayriye, istiklal liseleri 
ve lstanbu erkek Muall!m mek
te-bi, Bursa, lzmir, Konya, Ada
na, Kayseri, liseleri ve Kayseri 
köy muaJJim Ye lımir ve Konya 
muallim mektepleri. 

Bursa lisesi alamet farıka o· 
larak şapkalarının kenarına birer 
çift ipel.:: kozaaı, Adanalılar da 
birer tutam pamuk iliştirmiılerdi. 

Ge9it resmiede tayyareciler 
Geçit resmi batladıktan sonra 

Cebeci istikametinden beter 
tayyareden müteıekkil olmak 
üzere 3 4 askeri tayyaremiz 
evveli Ankara muhitinde ceve
lan etmitler ve ıonra fittikçe 
alçalarak ve uçuı sahalarını iı-

Türk - Yunan dostluğu 

mahirane uçuşmutlar ye hava
dan renka renk giğıtlar da 
serpmitlerdir. 

Bu ıene geçit resmi birbuçuk 
saat devam etmiştir. Her sene 
askeri ve izcileri takiben esnaf 
cemiyetleride geçit resmine işti-
rak ettikleri halde buıene bun· 
Jann i9tirakine lüzum görülme
miştir. 

1\1. Venizelos Türk 
ocağında 

Ankara, 29. - (A.A.) - (ge~ikmiş
tir). Bu sabah Yunan Başvekili 1\1. Ve· 
nizelos, refikaları ve maiyyetindeki ze. 
vatla Türk Ocakları merkezini ziyaret 
etmiş ve merkez heyeti reisi Hamdullah 
Suphi Bey tarafından karşılanmıştır. • 
Misafir Başvekil, Ocakların tarihi ve , 
mesaisi hakkında izahat almış, iki 
memlekket arasında fikri ta karrüp iti· I 
barile yapılacak işler konuşulmuştur. 1 Suphi Bey Perşembe günii lG,5 ta ken· 
disine iadei ziyaret edecektir. 

Bütün 111emleket 
sevinç içinde 

Ankara, 29. - (A.A.) - Mülhakatt.-ın 
aldığımız telgraflarda Cümhuriyet 
Bayramının yedinci yıldönümünün hü· 
tün memlekette büy ük bi r SCl'inç için
de tes'it edildiği bildirilmektedir. Yila
yet dairelerinde resmi kabuller yapıl
mış, kıtaat ve mektepler parlak geçit 
resimleri icra etmişlerdir. Şehir ve ka
ıııabalar bayraklarla donatılmıştır. Res
mi binalar ' 'c belediyeler aydınlık i~in· ! 
dedir. Bir ~ok yerlerde balolar ,·crilmiş l : 
ve eğlenceler tertip edilmiştir. Bayram! 
şerefine gazeteler yarın çıkmryacaktır. 

Anadolu Ajansı Cümhuriyetimizin 
yedinci yıldönümü münas<ıbetile , ·atan· 
daşları tebrik eder. 

Ankarapaltısta resn1i 
zivaıct 

Ankara, 29. - " (A.A.) - (gc~ikmiş- I 
tir). Bu akşam Ankara Palas otelinde 1 1 

Reisicümhur Hazretlerinin riyaset bu· ı 
yurduklan büyük bir res mi ziyafet ve- j 
rilmiştir. Bu ziyafette, D. l\1. M. Reisi 
Kazım ve Daşvcki!. l~met, Büyük erkfi· ' 
nı harbiye reisi Feni Paşalar hazeratı, 
heyeti vekile azaları, misafirlerimiz Yu 
nan başnkili M. Venizelos, Macar baş
vekili kont Dethlen ve Yunan haridye 
nazırı M. Mihalakopulos ccnaplan, he
yeti süfera ve B. M. M. hariciye encü
meni reis ve azaları hazır bulunmuş
lardır. 
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• 
lzmirin bıJşına gelen feliket Felaket hakkında 

• 

Y afmur dün dindi. Şehir tcmlzl~niyor. Gazi Hz. ~ lzmir valisinin tebliği 
tclfraDa feeıı8rlerJnl f e14kefzedc iz mir ahalisine lzmlr felaketi hakkında lzmir Yaliai ecnebi dostlann ailelerine sünrile 

bu..aı--a&J J f d k şu tebliği neıretmiftir: edilmekte ve memnuıdyetle kaimi oı 
uu·-..a er• zm r C 8 f &mbarometre tekrar ditıtü• DON YIKILAN EVLER maktadır. Yatak ve yasttklann dJJdl;,; 

Y CDI bir afejfeD korkuluyor 1 - Bugün şehir dahilfnde Karantf· mesint yorgancılar esnafı derute ~-~ 
.._ -· na mıntak881nda 9 evin duvarlan bir mit ve bu geceden işe bqlanutl•~! 
Iİlr hllftadaberi korkunç bir mahdumu KAzım, bakkal R~cep lu 50 evle bir dtlkkAn kAmtlen, ti.ç ev ve bir TemizHk f~ Od hademe tahsis ~ 

afet -L1:ncle ...__ı lzmı·n·-;.: _1. d. h mata gCSre Burnov.ada 2 ev. dükkAn kısmen yıkılmıştır. Alaybeyin- Ur. BurnoftlUD istediği leTUUD :ra.mı: 
ıpı;au •-- ....._ uen ı emıireai Aliye bauım, l"k ahali batm t eri -'-- A-ı '..:L telıdit eden •ılcnn yaömurlar L b ı m e kAmileıı lf ır. de bir ev kimilen yıkıllDI§ ve polis ka- sabah Y" enuc -im edilmif o•aaıt-

d eli -. •- • eman anım Cemal bey kızı y . ·z11 o•L.-•--t rakolu ........... teıım·esini -=c..te...wr.ı~ tır. in ·n • ı.. 1. 1.111_ • N uaıtaı kten dolava ID 11111ııua • ~aau ""1 
•- .aouaur 

IDlf Ye •e1ıap .-e aaeb- azmiye hanım Cemal bey zey- r den talallye ve başka binaya naldedil· 2000 MUHTAÇ 
Din bUyGklUğU tamamile anlapl- ceai hamm, Mehmet oğlu Meb- tan haber almamıyor. mi§Ur. Bu akfa• kadar tesbit edilen n 
mafa baflamJfbr. met, Recep efendi zevceai Karantinadaki unatlar mek- .Meles p7111m tahribatına utra,ran bakılmakta olan muhtaçlar §ehir dald-

Diln gelen Wnir gazeteleri Haya hanım, lbrahim atanm tebinin hali periıandır. Mektebin Bumahaaedeld Kuaha demlr7ollan linde 1440, Burnovada 300, Karşıyakaü 
b6tDn sahifelerini Hyllp ta&ill- k d · M f f zararı 150,000 ı:.8 olarak teabit eatla .. harlaima pmur n moJos dol· 150, 8eydlk6yUnde 40 tır. Hilllialuaer 

h ar eıJ usta a e endi' SGtçO au; mqtar. TCleeara alt ve slfortuız irim Jqe mevadı ankeınıqtir. Burno1vacııam~ı~ 
bna asretmişlerdir. Bunlardan Bektaı efendi, Ali kerimesi ZeJı. edildL Fabrikanın aıakiaalan de- pamuk, halı, arpa, bafday ve palamut, mulltaçlara flk fellket giintindenbelf 
(Anadolu) gazetesi feliket mm- ra hanım, Muatafa oğlu Rama- nizde yllzllyor. deri rfbi Jevazfm daha ziyade bozulma- •eak yemek Hrilıaektedir. Bilhaua ı. 
takaJannct. her rGn yeni yeni un efe11di Ye 2evcui Zeynep iki bini mGtecaviz aile açık· mak için tüccar tarafmdan depolara m ecnebi doatlarm orada gösterdJldtd 
centler . bulunduiunu kaydede- hanım, Kemal •ia kerimesi Me- tadır. Belediye, Hililiahmer aza- naldedilmektedfr. Salarm «ltfirdlltfl ytlbek lnuafJ'etperverltk takdirlfte 
rek-tu tafailib vermektedir. lek hanım, Mustafa oğlu y •tar mi fedakirlak aarfHe yııvatız ka.: atlq balya pamuk, palamut " Mr in- l&yıktrr. 

Clehı"r 1•9, .. de ef-ndı". 1 1 b 1 1 sım deri balyaları polisçe buldunılarak Şehirde dahi blftOk muhterem zeıf&t 
y ı.o• ... 'narı . ·~ara, camil~e ... yer,. mahallerine teelim eclilmjştir. ve allelvla .ba fellkemdel-.r umma 

Yaı..z tehir içinde 6lenlerin Sanayi meldebl talebeal tiriyor. KIYMETLi BiR ÇANTA BU&Uala......._ aalden ve a:rnen ,.._ 
milıtan SO yi geçmittir. Mlllba- Yajmurwı blltlln delıtetile Evleri yıkllıpta ataabalanaa 2 - Yine polisçe bulunan ve içinde termekte eldaklan ·hUlra.J•nn aMie• 
kattan hergOn yeni haberler hnkam alirdGğll Pazartesi ger.esi iltica edenlerin yek6Duda kayda mücevherat olan bir el çantumm ya- şlkran ve memnuniyetle takdir edi[. 
aelmekte Ye b8ynk feltketia Karant·nadaki Sanayı· mektebı"nı· d pdan tahkik ve tetkik neticesinde din· mektedlr. 

eti k 1__ d b şayandır. Fllketzedelere yar ım ki raporda tat.nen yuıldıjı veçhOe TRAMVAY SEFERLERi 
azam glln geçti çe an..,.1- e au aamıt talebeler uyku ıçın Hililiahmere teberruaU. Hasan Hayri efendinin evinde toplana 4 - Elektrik truıvaylan lçia encel• 
-.ktadır. 6lenlerin adedi 101 aruında ne yapacaklarını ıatır· bulunan tOccarlar yar. rak orada boPlan on dört nüfus ara- ler izale eclilmi§ oldufundan kııma ba 
kİfidir. mlf bir halde civar evlere kaç· smdald mütekait çarhçi yflz hafı• Be- gece ve kısmen yamı sabah seferler 

H116fiı"'9ter it bıtında mıt saklanmıılardır.» Gazi Hz. Jn teeııllrll haettfn etendf ailesine aft bulundutu bqlıyaeaktır. Klrfes idaresi Repdbre 
Hitlliahmerimiz derhal faa- Son ma16mat Gazi Hz. ile ismet patadan tebeyytin eüiiinden mezkdr çanta muh semtine 1abahlan 11 ve i.kpmlan oa 

liyete geçmif ve 1554 fe'.iket- D11n lzmirden birçok yeni te· teeutır telgraftan geldi. allka· teviyatile beraber İzmir müddeiamu• iki vapur tahsisi auretile nakliyat..,. 
led.vi iak .. - etm;..:.. Bunlar J afla 1 • darlar lzmır zaranam milyonlarca militfae teslim olanmupur. lantıaıaı hafffletmiftir. Elektrik ~ -J· 1111 "9~ gr r se mııtir. Bunlar valinin BURNOVADA tının nokaaları ikmal edilmiş ı.w. ..... _._ k k d h ...n 1 bı· lira derecesinde -t..1..:0..nu tahmin 

wm.- yeme ı un ura, çorap er ... n ream te ığ Defrederek v.uuJp• Buraovada yeniden bir ceaet bulun· ratta bonlduk kalmamqtır. 
elbiae ıibi ihtiyaçları tamamen o glhJkU vaziyetten halkı haber· ediyor. Şirin lzmir fimdi hara· muş .,. teşhJs edOıni§tir. Hüviyeti Gf- TELEFONLAR 
tatmin eclilmiftir. Bundan soma dar ettiiini Ye havanın açma- beden baıka bir teJ değilclit. ritll AH otlu Hasan zevcesi Afet ha- Otomatik telefonun. pek az kaJaa 
Hiıauabmer cemi1eti V-1i Kizım amdan istifade ile sokakların te- T etbia neticesi gliıallen ceset mmdır. nokanlan da ikmal edilmek Uzerecllr. 
P•faDm iftirakile fnkalAde bir mizlenmeıine bq'andığmı bil- 32 dir. Bun.ovada da bir çok BIB MUALLiM BOGULDU Su kumpaaya11 Refadiye semtine alı 
İçtima yap111•• ye Burnovada on d" kt d" B h cuet varmaı. Vali oraya sitti. SUilke maallimlerinden olup mesu- eksiklerini aneak yann akfanıa kadar 

_,. ırme e ır. u usuataki telg- nen lzıairde bulunan Upkh Fehınf e- tamamen bitirmi§ bulunacak ve daha 
rataldı bir revir açılmuını, tim· raflar ıunlardll': Yeni biP yıo-rmu? fendinin Bumahane Çayırlıbahçe ma- zorlu olan bir kısmı da bir iki giine ır. 
diye kadar eamilerde Ye mek- - lzmir 30 - Şehir bir ·)'1- lzmir, 30 (Gece) - Barometre hallesinde sulara kapıldıjım biraderi dar tamamlıyaeaktır. Havagazlatınm 
.te.,....cle iskin edilen •eylipze· ğın çamur, batak!ık halindedir. dUtDyor. Yeni bir yafmur f6· haber vermiştir. Tahkik olunuyor. tamiratı devam ediyor. 
ctea.u. Jandarma mektebi ile Şimdi ber katede çabtan yol rUn11yor halkı gene aa teeulir RILA.LIAHMERlN GA YRETI SOKAKLARIN UMUMi TEMIZLIGl 
lair bllyllk binalarda isklnını k" I I kapladı. 3 - Gerek fellketzeclelere yardım fa- Belediyemiz cadde ve sokaklann bir 
,. ... .!.. açan ume er g8r6 Oyor. d f -1..- ı mi temızıı.w..ı ~tr1Mtır br. Bmıı ,, aliyeti ve. ıeııek. tehria.. bonlaa..haptı e aya mAWtul o an umu .... I& 

talr • ·~~ •H•\li ~ llPJt~itlere ırıenrek bu sureıı. 
• • ,..~ ...... l'Ulf ......... 

......... vDcude setıtdiler. .... ~ ~ .... :JJll ...... •h ... . 
lir r•• defteri •tıldı Yeni ıoı habePler ,.r.d ief ~ tea.lan•lf "JVletd- l"1CADA &ASIRGA 

......._delere yarclım için luair, 30 _ MOtemmim rllmlf olan felüetse.lelerbt ldaftei pek 5- Baea .......... IOll ff'anaa 
&mirde lilr iane defteri •edllllf _ ma- •tlfldll .ı•ata dlaetl• bunlardan lelds re orada tfddetli fu1madan 2000 .,..... 
Ye herkes ae•e seve za•allı kar- ,yfklyana 1&hah Hilllialimer emrine aytin n dller ~ devril ... 

t1.,1e •• ,ardıma bqlamaftır. u;&;!5Ji ---~ 11·"1~-~- ==~ n:::::::: ·: =~=.~=·:;:.:"'· Yıomurun zırırferı fJtıi4i~~l~P',. _ ,::--41 rflmeid lçtn o.arat ikmal olunmupar. plBUftır. 
"Falanın bilhaua ticarete yap- Berllerler cemiyeti kazan veutre leva- YOLLAR VE XöPRO~ıı:R 
~ zararlar pek çoklar. Ticarl K 1 1 zıını vem.elde IWbfy.ı Ye alika ıBeter .Mllhakatın bafka taraf)anadaıı,. ••tia mahvoJdujU gibi depo u up er gene bı· r a g f. or mifUr. len haberlerde pyanı dikkat Mr " 
fildrla mafazalarda vıkılmak aray e ıy YDflDK DACITILACAK Yoktur. Nalla )'ollannda n bası kljıl 
tehJik ,. Ayrıca Çorakkapı llllİltalouıada 71r. leriıMteki IÜ&thklum lzaleelne ~ 

:t ..... ":.: .=:.., = Aradaki ihtilafın bugünleıde bertaraf =-:::..-::.:..::; e::..= :ı. a..ı~ t;::..':8" ..:::" 
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eu•t•ai ber ••t etti 
Serbest fırtı ltderi Fethi Beyin 1 

te glUftl gtinil Aaadolu gazeteff 
mible yuauı ve ba efkln ıebzf9 edli" 
el görWdtisQ"den meık~r ıuew ma\; 

al mpdUrU aleıhlne bir davı açı mıfll, 
lzmlrden pfen malOınıta göre ·~· 

vellıi '1111 dıvlhm rUyetlne devam edil· 
mit Ye neticede Anıdoluntuı beraru.t 
ır..., vtdlmtf• 
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iv aslıların • • 
sevıncı 

Şimendifer yakın bir istikbalde 
Sivası ihya edecektir 

Sivastan bir manzara 
Dört gfindür Sivastayım. Inki

lap tarihimizin en çok uhifele
rini işgal edecek olan bu tarihi 
şehir, çok eski bir vilayet ol
masina rağmen çak bakımsız 

gördüm. Kayıeriden sonra tam 
manasile iç Anadolu tabir edi!en 
kısımlar acaba hakikaten hep 
böyle harapmıdır, bilmiyorum. 
Yalnız bildiğim bir şey varsa 
o da Sivasın· muktedir, idareci 
ellere tevdi edilmemit olmasıdır. 

Bereket versin, ismet Paşamız 
Sivaslıların imdadına yetişmİf ... 
Şimdiye kadar yurdumuzun bu 
güzel parçcsı bakımsızlıktan, 

tıpkı eski minareler gibi tam 
belinden kırılıp gidecekmif ... 
20-30 sene tıonra Sivasın bağ

larını değil, dağlarmı bile göre-

mezdik... Kadın, erkek; köylü, 
şehirli, zengin, fakir hep bu ha
kikata yakından vakıf oldukları 

için 1 met Paşanın bu en güzel 
eserini her gün demir yol gü

zergahına toplanarak hurmetle 
selnrnlıyorlar. Bu suretle içten 
gelen minnett:nrlıldarmı bu ka
darcık olsun ifa ediyorlar .•• 

Sol.akta gezerken, alış veriş 
edcı·ken, hatta yemek yerken 
görd m ki, ismet paşanııı eseri, 
büHin Sivaslıların çehrelerinde 
ço~~ nazik bir surette okunuyor. 
Bir tek gayri memnun yok. Hat-

ta, Fethi beyin lideri bulunduğu 
Serbest fırkasını Sivasta açmağa 
memur etliği mazul bir posta 
havale memuru bile ..•• 

Şimendiferin Sivası ihya ede
ceğini söylcmeğe bittabi lüzum 
yok Bu seneki buğday istihsa
latı 500 milyon kiloyu buluyor
muş.. Şimdiye kadar hersene 
50-60 bin okka yün ihracatı ya
pılırmış - Bir okka yün elli ku
ru· - lstanbula sevkedilen koyon 
rr.ıkdarı 40 - 50 bölükmüş. Bir 
bölükte 400 - 500 koyun varmış, 
Aşağı yulcarı da her sene 10-15 
hın inek sevkiyatı yapılırmış ... 
Bütün ihracat bundan ibaret 
ka'ıyor. 

Sivasın bu ihracatına mukabi· 
le hususi idhalatı da mühim bir 
yekuna balığ olmaktadır. Sebze 
m<'''Ve hep Malalyadan geliyor ... 

!::>ıvashı, orta Anadolu ıehirle
rinin hepeinden fazla hayat pa
hnlılığı var. Şimdiye kadar lstan
buldnn celbi icap eden mani
fatora, bnkkaiiye ve soire eşya 
Samsun tarikile geldiği ıçın 
diğer vilayetlere nazaran paha
lıdır. Şimdi tren belki bu paha
lılığı biraz tahfif "''ebilecektir. 
Sebze ve meyve civar vilayet-

lsrden geldiği ıçın lstanbuldaki 
fiatlardan çok fazlaya satılmak
br. Mevıiminde bir okka armut 
25-30 kuru,tan aıağıya aatılmı
yor. Diğer blltiln meyve ve seb
ler ayni nisbette pahalıdır. 

Sivaıta memur olmak olmak 
o kadar zor ki.. EYier ıene üze
rinden kiraya verilmekte ve hat
ta para peşin alınmaktadır. 3.4 
odalı, harap bir evin senelik 
kirası da vasati 150 lirayı bul
maktadır. Odun vaziyeti fenadır. 

Bir luığni yükü çalı, çirpıya 

benzeyen odun güzmesinjnde 8-9 
liraya satılıyor, kışın 12-14 lira
ya kapanın elinde kalıyormuş .• 

Az gelirli bir Sıvaslı, bu mev
zu etrafında konuşurken: 

- Biz her zaman kuyruklu 
dağın odununu yakarız, çok ucuz 
tedarik edilir .. Diye anlatıyordu. 
Bu havalide tezek için: 

- Kuyruklu dağın odunu! di
ye bahsediyorlar. 

Yukarda Sivasın muktedir 
ellerle idare edilmesi lüzumuna 
işaret etmiştir. Şimdiye kadar 
gelen valilerden ancak bir ikisi 
burada isimlerinden hürmetle 
bahsettirecek bir faaliyet göı
termişler. Diğerleri başlarını 
yastıklarına koyup uyumuşlardır. 
Bilhassa şimdiki vali Süleyman 
Sami B. in Sivasın imarı ile kat
iyen alakadar olmadığını bizzat 
gözlerimle gördüm. 

Belediye reiıi Hayri B. anla
tıyordu: 

Şehrin şurasında burasında 
pek fazla m'zarhk ve harap 
cami ve nıedreseler var. Bele
diye şehrin umumi inkişafını 
istihdaf eden imar faaliyetlerin
de bulunabilmek için sokak ara
larında bulunan mezarlıkları, ha
rap binaları yıkar ak yerlerini 
münasip şekilde tanzim etmek 
istiyor. Fakat evkaf mfidürü 
ile el ele veren vali B. muhafa
zaı abidat nizamnamesini siper 
ittihaz ederek kat'iyen ve katı
betün el sürdürmüyor. Ve SiYas 
da böyle harap bir halde otu
rup duruyormuş. Sivası imar 

edebilmek için alanacak ilk tedbir 
her işlen evkafın elini çektir
mek ve muhafazai abidat oızam
namesini vali beyin elinden al
mak. 

Sivasta belli başlı imar faali
yeti yeni açılan bir caddeden 
ibaret bulunmaktadir. Bu cadde 
hükumet meydanından timen
difcr istasyonuna kadar uzan
maktadır. 

Yapıl,'llası zaruri olan işler a
rasında ıehri toz.dan ve zulmet-

c VUf<UAT 

Bir genç 
Ölüaü unkapanında bulundu 

Dün sabah Unkapanı köprüsü 
dubaları yanında Harbiye mek
tebini henüz bitirmiş ihtiyat za
bitlerimiz.den Nizamettin B. is
minde bir gencin cesedi bulun~ 
muttur. 

Ispartalı olan Nizamettin B. in 

Yavuz 
Bugün lzmire hareket 

ediyor 
Limanımızda bulunan Yavuz 

zırhlı kruvaıürümliz: dün de halk 
tarafından gezilmiştir. Yavuz 
bugün lzmire hareket edecektir. --

Meviidi nebevi kıraati 
Samsunun en eski ve mutebt'r efra· 

fından merhum Alemdarıade Hafız A· 
Iıtanbulda Ali Ticaret mektebi zlz heyin ruhuna ithRf edilmek üzere 

. talebesinden olan ve talebe yur- bugün öğle namazından sonra Beyazıt 
dunda bulunan Nuri B. iıminde camii şerifinde medidu nchevi kıraat 

edileceğinden ehiblıa ve e\'idda ile arzu 
bir biraderi ve eniıteıinden baş- eden dın \;:· rdeşlerinin te~riflerl rica o· 

1 ka kimıesi yoktur. lunur. Nizamettin B. geçen Perşembe ,,_____________ ~ 

gecesi oturmakta olduğu Sirkeci- ~o Teşrlnlevel 930 ~
1 

de Karadeniz otelinden çıkmıf Borsalar ': 
bir daha dönmemiıtir. 

Nuri B. kardeıinin kayboldu
ğu Cumartesi günü polise haber 
vermİf tahkikat yapılmaımı iste· 
miştir. 

Zabıta Nizamettin beyin ölü-
münün cinayet veya intihar oldu· 
ğunu tayin edememit. cesedin 
morga nakline lüzum görülmüş

tür. Tahkikat derinleıtirilmek

tedir. 
• • • 

Çöken ev 
Enk4Z 4/tınd4n çıkarıl4nl4r 

beşe b4liğ oldu 
Pazartesi günü Gahltada mu

manede yıkılan evin ankazı al-
tındaki ölüler birer birC{ çıka
rılmaktadır. 

Dfin de sülçn Yaninin, moruk 
Osmanm ve Petronun cesetleri 
bulunmuştur. Daha evel ankaz 
altından çıkarılanlarla beraber 
bu feci inhidam kurbanları beti 
bulmuştur. Belediye yıkılan eve 

0

bitiıik olan iki evi ve civarda 
bulunan harap evleri tahliye et
tirmi,tir. Haıap evlerin tesbitine 
devam olunmnktadır. 

Bulga• kıralı 
Evvelki aebıh zevceaile 

beraber limenımızdın ge9ti 
Evvelki sabah, saat 4 e doğru 

limanımızdan «Çar F erdinant" 
vapuru geçmittir. Bu vapurun 
içinde Bulgar Kıralı Boris ili ile 
yeni evlendiği zevcesi, ltalya Kıra· 
hnın kızı vardı, ve ltalyadan 
varnaya gidiyorlardı. Vapur do
natılmış ve bir torpidomuz: tara
fından teıyi olunuyordu. 

Çar F erdinant vapuru Çanak-
kaleye kadar 4 Italyan torpidosu 
refakatinde gelmitti. Vapurun 
dün akıam Varnaya munsalatı 
bekleniyordu. 

Kıratın ıehrimizden geçmeıi 
o kadar ini olmuştur ki Bulgar 
konsolosu bile haberdar olama

mış ve o sırada yatağında bulun-

Adıçıl ":ınanol - ~--.,..~..--11 
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1 Defterdarık llllnlar7'1 

Usküdar malmı.idürlüğünden: 

Satılık arsa: Numarası 19 Mas
lak sokağı Çengelköy, mesahası 
256 miktarında olup bina inşasına 
müsaittir. Tahmin edilen (128) lira 
kıymet def'aten verilecektir. Müza
yedeye İ!tİrak edeceklerden o/o 7 
buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış 
muamelesi 30/11/ 930 pazar günü 
saat 14 te Üsküdar Malmüdürlü
ğünde pazarlık usulile yapılacak
tır. 

R 
"' • * • 

muştur. Satıh:: an~.: Numarası 14 Hüsa-

1 

·--------------·~ Seyrisefain 
l\lcrkcz acentesi: Galata Kbpriı bn~ında 
Beyo~lu 2362. ~ubc acence<:i Sirkecide 

:\Hihlirdıır zade hanı altında Tel.lst.274( 

{skenderiye sürat 
postası 

(
• • ) vapuru 31 
tzmır Teşrini evel 

Cuma 10da 
Galata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire varır 
ve lzm\rden saat 12de kalkara\< 

Pazartesi saat 1 Oda lskenderiyeyr 
varacak ve Çarşamba lskenderi

yeden kalkarak lzmire uğ-

rayarak lstanbula 12 de gele
cektir. 

ISKENDERIYEDEN aktar-
ma PORTSAIT için de etya 
kabul olunur. 

l rabzon itinti oostnsı 
(KARADENiZ) vapuru 30 

teşrinievel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
ine bolu , Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrıyarak ge
lecektir. 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL) V ;-puru 3 
teırinisani pazartesi 14,30 da 
Galata rıhhmmdan ka!karak 
salı sabahı lzmire varır ve 
çarşamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak perşembe sabahı ge
lir. 

Vapurda mükemmel bir or· 
kestra ve cazbant mavcuttur. 

- -

eozcaada postası 
(G E L l B O L U) vapuru 1 

T eırinisani cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Geliboiu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz. 
Bo:ıcaadaya gidecek ve dönüıt· 
Çanakkale, Lapseki, Geli
bolu ya uğrayarak gelecektir. 

Köprüden Y alovaya akşam 
18 de ve Y aloYadan sabah 6, 
35 de kalkan postalar 1 teı· 
rinisaniden itibaren yapılmıya· 
caktır. Saat 18 postası Büyü~ 
adaya kadar gidecek sabah 
poslaıı da Büyükadadan 8 de 
kalkarak _gelecektir. ~ 

1 Teşrinisani cumartesideıı 
itibaren Bandırma, KarabigB 

. postaları idare rıhtımındaıı 
saat 17 de kalkacaklardır. __. 

Bu!garlır Kırellırım nasıl mettin Bey sokağı Caferağa mahal- 2 Teşrinsani pazar lzınit 

k er,ılıyaoaklar lesi Kadıköy Mühürdar caddesi postası yapılmıyacaktır. 
Sofya29 (A.A.) - Kıral Kırali- kurbinde olup arka tarafı Murat A- ._, __________ __. ... 

çe Cuma günü Burgazdan Sofyaya li sokağı ve tarafeyninde haneler :::) 
avdet edeceklerdir. istikbal için mevcut olup bina İn!asına elverİ!·'"'l _____ Z_a_y_i_le_r __ _ 

fevkilide parlak program hazır- lidir. Mesahası miktarı (252) zira·ıL.----------
lanmış, bu veıile ile Sofyada dır. Tahmin edilen 504 lira kıymet Kabataş Lisesinden aldığı~ 
büyük bir geçit resmi tertip !~:;:~e:cı;;~~e:redk:!'o/o ~~:~~kd:~; tasdiknamemi .zayi ettim. Ye

11
; 

olunmuştur. akeçsi alınacaktır. Satış muamelesi sını alacağımdan zayiıin bük"' 
ıuuıımnımııumımıııııııın ııım111mıın111mnınıımııımıııııımuııımıınıııınııı.!'.l!'.L.rnı 30/ 11/ 930 pazar günü aaat 14 te 

ten kurtarmak meselesi vardır. yoktur• 
Üsküdar Malmüdürlüğünde pazar- t67 eeııı. 

bit" 
§ 927 Numaralı arabacı e 

1
• 

Belediye toı için henüz bir te- lık usulile yapılacaktır .. 
tebbüs yapmamıştır, fakat elek
trik işine teşebbüa etmittir. Ma
relli şirketi ile anlatmıf. Paşa 
fabrikası denilen yerden elektrik 
istihsalinin mümkün olup olmıya
cağı hakkında Marellinin adam
tarı tetkikat yapmıya Sivaaa gel
mişlerdir. Tren geldikten sonra 
olıun Sivaaı eski halinde bırak
mamak çok laıımdır. Fakat bu
gün iş başında bulunanları ora
dan uzaklaıtırmadıkça buna şim
dilik imkan yoktur. 

T4ll!t Mümtaz 1 

R 

* * * Satılık arsa: Numarası 16 Hüsa-
mettin Bey sokağı Cafcrağa maahl 
lesi Kadıköy arka ciheti açık ve ta
rafeyninde haneler mevcut olup i
kametgah inıasına elverişlidir. Me
sahası miktarı (256) ziradır. Tah
min edilen (512) lira kıymet def'a
ten verilecektir. Müzayedeye iıti
ralc: edeceklerden o/0 7 buçuk pey 
akçesi alınacaktır. Satı§ muamele
si 30/ 11 / 930 pazar günü saat 14 te 
Üsküdar Malmüdürlüğünde pazar
lık usulile yapılacaktır. 

• jıt 

yelnamemi gaib ettim. ye~1'.,t· 
çıkaracağımdan mezkur ehlıY 
namenin Hükmü yoktur. iil 
Ku~ - . 

Kftinat kitaphanes1 
,. 

1;ıı1ıl 
Ankara caddesi Cağaloğlu }·o ~ıı11'' 

da ~o. ~8 bu kere yeni açıları ,,, 

kitaph1nesinde bütün ilk. orta ,c ,-· 
mektep kitaplari ve Fransızcaları. ro;ı-· 
!ar ve sair. edebi ic;tim:ıl eserler ~ 

b·ıııııt 
nur, 'e taşradan nıku bulac1 k 1 

siparişlre günti gününe günderili.r· 
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[ Devlet Demir yollaro llAnlaro J 
Aşağıda yazdı malzeme pazarhkla aatm ahnacağandan taliplerin 

3-11-930 pazartesi gOnn saat 9 dan 11,30 kadar iıbab Yilcut 
etmeleri ve tahriren fiat •ermeleri ilAn olunur. D T 
12 
50 
12 
24 
48 
24 
1 

20 
10 

200 
10 
20 
4 
4 

75 
5 
1 

700 
30 

500 
300 
200 
400 
300 
250 
250 
20o 
75 

100 
200 
750 

6 
1 
2 

12 
2 

12 
2 

12 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

adet Demirci Yaryozu S kiloluk 
• Baremin çeliği 4 mim tulllnde 
• Bnyük ba.,aabiı 
• YOa battanJye 
• Yatak çartah ( 2-2, ısxı, 30 ı, SO) 
• Bilyllk yastık yOzft 
• Avukat çantuı 
• Abf&p ıu hçısı yerli 
• Galvanize ıu koYuı 

metre Adi zencir bakla çubuğu kutnma gBre 7 mim 
kilo y asaı bqh demir perçin çiYiıi sxı o 

• » • • sxıs 
adet Otomobil iç Jutiği 33X 6,0D 

» » dıı lastigv i 33X6,00 
kilo Beyaz emaye boya 

• Adi ıünrer yerli 
adet l~torlu dolap ( 6 gözln krokiıi veçhile) 
kilo Adi alçı (yerli) 
rule Şeffaf milimetrelik ( klat ) 
kilo Külçe kurıun 

• Li•ha amyant 2 m/m 
» Livha amyant 3 m/m 
» Örülmemiş kordamyant 5 m/m 
• • » 10 mim 
» Örülmüı kordamyant 10 mim 
.. .. • ıs ,. 
» • » 20 • 
» ,. • 25 .. 
• Livha klingrit 1 m/m 
» • » grafitli 2 m/ m 
» Llivha klingrit 3 m/m 

Adet Beyzi yemek tabağı bllyOk 

• 
» 

» 

" .. 

• Kürdanlık 
Limon sıkacağı 

Sofra çatalı (gümDı olm~mak ıartiyle iyi cinıten) 
Büyilk tevzi çatalı 
Çorba katığı 
Bilyiik yemek tabağı 
Sofra bıçağı 
Madeni çatal bıçağı 
Mutfak bıçağı orta 

» » büy(ik 
Ekmek bıçağı 
Dolma bıçağı 
Bahk ıskaraaı 
Mutfak rendesi 
Et makineıi No . .S 
Yumurta çalkayan 
SOrabi küçük 
Beyzi yemek tabağı küçllk 
Maroken taklidi koltuk 
Garbırop 

AliminyOm tencere kDçOk 
alaminyum tencere orta 

" ,. bUyOk 
,, bakır ta•a 

" 
" 1 

1 
6 

" 

Mutfak kepçesi kilçlik 
Kevgir süzkeçi küçUk 
Süzkcçli kepçe 
Mutfak bıçağı kilcOk 
Çorba tabağı 

" 
12 

Su bardağı (iyi cinsten olmakla beraber kristal 
" 
" 

ı0oo 
olmıyacak) 

kilo Kaynamış Türk bcziri 
200 
30 
so 
50 
so 
so 
so 

10() 
2so 
10() 
ıoo 
2so 
200 
ıs 
28 
so 
so 
2o 
so 
so 

ıoo 
10() 
ıoo 
200 
so 
so 
ıoo 
ıoo -

" Dört köıe başlı cıvata 5-8 X 400 
,. Altı ., ., ,, 3-8 X 50 
,. ,, ,, ,. ,, 3·8X60 
" ,, ,, ,, ,. 3-8X65 
,, ,, ., ,, ,, 3-8X70 
• , Düz fireze baılı brnaklı civata 5·8X6.' 
,, ,. ,, ,. ., ,, 5-8A70 
" Bakır la•ha 0,25 m/m ı 
,. ,. ,, l m/m 
,, ,, ,, 1,S m/m 
,, Pirinç çubuk 10 m/m · fenni prtaameai Yardır 
,, ., ,, 30 m/m 

1

1 • 
,, ,, llvha 2 m/m 
" Nikelli çinko IAvha 
" Daz freze baılı tırnaklı cıvata 1-2X60 
" ,. ,, " ,, t-2X 7S 
" ,, ., ., " 1-2X80 
" Altı klSıe bqlı cıvata 3-8X80 
,, Yuvarlak başlı dört köıe dipli cı•ata l-2X60 

kilo Yuvarlak baıh dört köşe dipli cıvata 1-2 X 80 
,, Yuvarlak baıh dört köıe dipli cınta 1-2 X 90 
,, ,, ,, ,, " " t-2xıoo 
,, " " " " " 1-2 x 130 
.. DlSrt köıe batlı cı•ata S· 8 X 300 
kilo Dnz freı:e ba9lı tarankh cıYata 5-8 ;< 75 
kilo 5-8X 80 " " " " " 
" Dört kötc batlı cıvata 5-8X 100 
" Dört k6ıe baıh cıvata 5·8X 200 

Türkiye Ziraat bankası idare meclisinden: 

Türkiye Ziraat bankuu umumi heyeti ikinci teşrinin 30 uncu pazar gllnü saat 14 de Ankarn• 
da banka binasında senelik alelade içtimaını aktedecektir. Vilayetlerden intihap edilmiş olan murah

has beyefendilr.rin yulrarıda yazılı gün ve saatte Ankarada kain idareyi merkeziye binasını teşrifleri 
rica olunur. 

fçtimaın ruznamesi: 

1 - Türkiye Ziraat bankasının 1929 hesap senesi muamelat. hakkında idare me-clisi .,.e mura

kıp rakorlarmın kıraati. 
2 - 1929 Senesi pilanço, kir ve zarar hesaplarımn tasdiki. Safi temettüUn tevzii ve idare mec

lisi lzasının ibrası 
3 - Müddetleri aıunkazi olan Uç idare meclisi izası yerine tiza intihabı. 

4 - 1929 Mürakiplerinin ücretlerinin tayini ve 1931 senesi için murakıp intihabı. 

Oııümiizdeki ikinciteşrin 
toplanacak olan ziraat 

ayının 

llankası 
30 unda Ankara da 

ur11um] he,retine ., 
iştirak etmek iizere vila)retlerden İntihap 

ol1ınan rn1ırahhasların isimleri 

Adanadan: Meb'us Hilmi, Kadri ve Ali Mlinif beyler - Afyondan: Meb'us Ali izzet, Haydar 

beyler·Aksaraydan: Muallim Afet hanım-Amasya'dan Ankara ticaret odası reisi Sabri bey-Antalya'dan 

Meb'us Mahmut Esat ve Rasih beyler-Artevin'den: Meb'us Mehmet Ali bey-Aydın'dan: Meb'us Emin 

Fikri, Mithat, Doktor Mazhar beyler - Balıkesir'den: T. B. M. M. reisi Kazım Pş. Hz. meb'us Ali 

Şuuri, Fahrettin beyler-Bayazıt'tan: Meb'us Halit bey-Bİlecik'den: Maliya V.Saracoğlu ŞUkrü·Boludan: 
Kavala'lı Mehmet Dayı zade Mithat beyler-Burdur'dan: lkbsat vekili Mustafa Şeref bey-Bursa'dan: 

Meb'us Refet, Şefik Lütfü ve Muhlis beyler- Cebelibereket'ten: Meb'us Hilmi bey - Çanakkaled'en: 
Meb'us ŞOkrU ve Ziya Cevher beyler-Çankırı'dan Meb'us AbdUJhalik bey-Çorum'dan: Meb'us Mustafa 
ve lsmail Kemal beyler-Denizli'den Meb'us Yusuf Ziya ve Necip Ali beyler-Diyaribekirden: Belediye 
izasından MUftü zade Şeref bey - Edirned'en: Meb'us Fayık Ye Nafi Atuf beyler-Elaziz'den: Meb'us 
Tahsin ve Fazı) Ahmet beyler-Erzincan'dan: Meb'uı Abdlilhak bey-Erzurum'dan: Meb'us Aziz ve 
Nafiz beyler-Eskitehirden: Meb'us Emin, Ali Ulvi beyle-Gaziayıntap'dan: Meb'us Kılmç Ali ve Remzi 
beyJer-GirHon'dan: Meb'us Kazım ve Tahir beyler Gümüşanedn: Meb'us Hasan Fehmi B. lçelden: 
Meb'us Hafız Emin bey - Isparta'dan:a Meb'us Mükerrem ve Hakim Riza beyler- lstanbul'dan: 
Afyon Meb'usu izzet, fstanbul meb'usu Hüseyin beyler-lzmir'den: Meb'us Osman zade 

Hamdi. Kamil, Münür beyler- Karsıtan: Meb'us Baha Tali bey- Kastomoni'den: Meb'us Hasan Fehmi, 
Muğla'dan: Meb'us Ali Nazmi, Tekirdağı,ndan: Meb'us Cemil beyler-Kayseriden: Meb'us Ahmet 
Hilmi bey-Karklareli'den: Meb'us Şevket bey-Kırfehir'den: Muğla meb'usu Ali Nabmi bey-Kocaeli'den: 
Meb'us Ragıp ve Kılıç Hakkı beyler-Konya'dan: Meb'us Musa Kazım, Kazım Hiisnü, Kfitabya'<lan: 
meb'us Hakkı beyler Kütayhadan: Meb'us Recep, Cevdet, Muğla'dan: Meb'us Ali Na«mi beyler- Malat· 
yadan: Başvekil ismet Pı. Hz. Manisı:tdan:Saim, Yaşar Arif beyler- Maraı'dan:Meb'us Abdnlkadir bey 
Mardin'den: Meb'us Abbdürrazak bey -Mcrsin'den: Meb'us lsmail Hakkı, Ali Münir beyler - Muğla 
dan: Mebıuı Ali Nazmi ve Nuri beyler-Muş'dan: Meb'us llyas Sami bey - Niğde'den: Meb,us Halit 

bey-Ordu'dan: Meb'uı Recai, Hamdi beyler-Rizeden: Meb'us Esat bey-Samsun'dan: C. H. F. katibi 
umumisi Erzincan meb'usu Saffet, mebms Aıım, maarif vekaleti yüksek tedrisat birinci ıube müdürü 

Fuat beyler-Siirt'ten: Belediyeden Bekir Nail bey-Sinop 'tan: Adliye vekili Yusuf Kemal bey-Sivas'tan: 
Meb'us Muttalip ve Rahmi beyler-Şebinkarahisardan: Meb'us lsmail bey-Tekirdağı'ndan: Meb'us Fayık 
ve Cemil beyler· Tokat'tan: Meb'us Bekir Lütfü, Hüıeyin Hüsnü beyler- Trabzon'dan: Meb'us Hüseyin 

ve Daniş beyJer-Urfa'dan: Belediye basından Celal Nadim bey-Van'dan: Meb'us Münip bey-Yozgat' 
tan: Meb'us Avni, Hamdi beyler-Zonguldak'tan: Meb'us Nazif Ragıp beyler • 

250 
50 
50 
50 
50 

100 

,. 
.. 
" 
" 

Yuvarlak başlı dört köşe dipli cıvata 5-8 130 
Düz freze batlı brnakla cıvata 1-2 50 
Yuvarlak başlı tırnaklı cıvata vidala kısım 35 m/m 1- 2A 65 

,, ., dört köıe dipli cıvata 1-2 150 

" " " " .. 5·8 70 

tt " ,, " '' " " 
5-8 90 

Saat 11,30 dan ıonra fiat kabul edilmez. lz.ahat almak isteyen-
ler cumartesi pazar günleri mübayaa kısınma müracaat etmelidir
ler. Pazarlığa arzolunan malzeme yerli olan aksamı için iştirak ede
cek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numunesiz vukubu
lacak teklifatm kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

"" * * 
Afyon dcpoıuna bir sene zarfında vürut edecek kömürün 

tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 17 ikinci teşrin 930 Pazartesi günü saat 16,30 da 

Ankarada Devlet Demiryolları idare.!ine yapılacaktır. 
Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar Münakasa komis
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~arlnamelerini bir lira mukabilinde Ankara 

ve Haydarpaıadaki idare vczne
lerile Afyon istasyonundan teda
rik edebilirler . .. 

40 ton karpit kapah zarf mn
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 26-11- 930 tarihinde 
çarşamba günü saat l 5 teAnka
rada Devlet Demiryolları idare
sinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekle
rin tektif mektuplarım ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde 
saat 14,30 a kadar anünakı:ısa 

komisyonu katipliğine vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa şartname
lerini 5 lira mukabilinde Anka
rada •e Haycf arpaşada idare 
vcı.nelerinden tedarik edebilirler. 
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Hava gedikli küçük zabit Ma- 1-~ ~-K 1. '!" 1 n3~ 
. . k b" . ka dıkabul Kuçuk ılanları kınıst me re ıntn y • • ... ~.r .Un neerolunur ... -

şeraiti 
t _ lkincı maddede y:ızılı şartlan hıız buluna~la~n . istida ,.e nsai~i ~A~ı~e 

ile9JO:ıenesı ikinci teşrininin Jincigiinünd•n itih ren \ tşılkoyde mek.tep m.u.durluğune 
mürac:ıat evlemeleri lAzımdır. Jstanbul haricinde bulunııpta ••aıı~ etlen şeram duhule 
tevafuk ed;n ıalipleıifl dahi ifbu \"e~ırıkl rr.tkttJ1 mfidfı'ı'lüğüne ır~1 ile alacakları 
cevab'a gore hareket ıykmeleri kap eder. 

2 - Şartlan ıaonl:ırdır: 

A.. - Ttirk olmak. 
8. _ Taliplerin orta mektep ( lise ~eki~inci •tnıf) tah~ilini ikmal etmit ve as 

garf on yedi ~ nşını bitirmiş ve azami yırmı yaşında olmılan . l.lzımdır. .. . 
(Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle ·orta mektep tahsılınden yuksek tahsıl 

gorcnler imtihan~ız olarak kabul ediliı ler.) 
Şehit, mal Ol, asker ve san ·ackAr evlAtlariyle ecnebi diline ,·akıf olanlar tercilt 

edilirler. 
Mektep kadrosu orta mektep t hsilini ikmal ede~ferle ~olmadı~ı taktırde orr• 
k h ·ıı·nden dun t~ hsil ırörenlerden uslu \'ecıhle musabaka ıle alınır. me tep ta sı rı • • • 
c. _ Tamirlsılilf• 11uhrı\me't< fmütahıesmlln UM oları ha.tr•harıe her eu sıhhıye 

raporu llzımdır.) 
o _ AhlAkı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya mahkOm olrt?amak. 
E.: - Mektebe kabul edil~et taltfıefer ge•R •nıa• :nbttıer Mlkttıdl lu 1001 

numaralı kanun lll'l'lctbtnce RNlhftle gôriiııler. .. . . 
( Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler Hava kıtaat ve . muessesatın~a. (on ı~~) 

sene müddetle Hava gedikli küçük zabiti olarak lfayi vaııfe edeceklerını taahhut 
edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahs·I iki senedir. 
4-1\ayclukabul muamelesi 15. birinci klnun · 930 tarihine kadar devam edecek 
ve bundan s011raki müracaanlar kabul ohmmıyacakttr. 
ı - Askeri P'il&l olmak ve tsl:ert tayyttecilitift diger iı.tiMS işlerinde kallanı· 

• • • •" • • .. • Tar 1 fe •• ., • • '•• • 
1 • 

! 1 Def alık tunu ,j() : 

: 2 • • 5o : ,. . 
: J • .. 65 : 
• ..... ~5 • 
• "JI' " • • • • • ihtivaç kalmavın- • • • : cava kadar <azam' tOO : 
• 1 O «fa) llM eilll- • • • • mek uz.ere mahlu • • • 
~ Abone'erimizin her ilç aylığı içtn : 
! bir defa11 meccanen' : 

~ < utrrı ıcçcn llAn tarı11 raııır Htı n : 
: lçla 5 er kuruş ıammolll&Gr : , ....... , ..........•••.... 

Kadm veya erkeklere - Ko· 
Jay lıir iş ... işiniz olmıtdığı :umanlard• 
para kazanmak lstermis niz 2·4 aassında 
müracaat. 

İHanbul dördlitıcfi Vtkrflian içinde 
Unionkolterit 

Bir daktilo hanım - gııyet seri 
ve dürüst yazabilen bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Galata Arap cami bakır sokak 23 No. 
haneye müracaat (1) -· - ·-- _ _,__ _____ _ 

Gnmritk komiayo•CU1u aram· 

Jabilmek için evvela Hava gedikli küçük zabit makinist mektebini muvaffakıyetle yor - Gümrük tarifesinin tatbikannı 
ikmal etrtıtli şlfrttır. bihakkrn bilen terbiyeli gümrükçü şirket 

6 _ Derslere ik'.ınci kılnun bid ı yetinde haşlanır. çin aranıyor. Taliplerin B. S. rümuzu -- - h ' ile Jstınbul 7~ numaralı posta kutusuna ve -ispirtolu içkiler in isan müracaatları mercudur. _(6) 
- ·-- -

Ispırto 
ın iidi rlığinden; " unıumı 

1000 (bin) bidon 
Kapaı. safla ınilb81•• edil.c.kür. n ... Klnunewelia 13 ·~~ 

Cwartui ıiillil ... l lS tedir .. Talipl.-iD mcı .. kue prtnamesını 
almak tızre Ticaret tab•ine mütacaatlan. 

[ M. M. V. 8etın ah nl hey•U U&,,ları ) 

Merkez ihtiyacı için Haydarpaj 8ardurdı1ı:t tımar ihtiyacı olın kuru 
da varoncla teafim edilmelr fll'li • k .... ~ llÖll •• ..,. llortm9ftllr. f: bet yiiz loll lave ınaria khıürif ll'9lcsi 3·11·930 pazırte1i glkıti s~aı 

kapalı wfla minakesaya konmu_. 14,30' rrisparta askerf satın alına komıs
tur. thaleai 19/ 11/ 930 çal'f&Jllba yotrtrftdt yaplacatcrr. Taliplerin şannı· 
s1inü ıaat ı S te Anlıarada merkez meyi görmek üzere Fmdlklrda hcyedıllf· 
aabn ahba kolDi.yon.ada )apıla· ze ve ıarmame almak ve tekliflerini 
caktır. Taliplerin şartname almak vermek ü~ere teminatlarile mezkdr ko-

kl'{ 1 • . k il te mffyona mif!acıaelan. ve te ı name ennı venne zre • · • • • 
minatlarile rnezker komi~yona mfi· 
racaatlan. Merkezdeki kıtHt ihtiyacı ola" yulaf 

kpaah zarfla miinakasaya tonm°'tur. Ihı • • • 

Para kazanmak ister misinir? 
Hanımlara beylere kolay bir iş işiniz ol
madığı zamanlardan istifade edeceksiniz 
2 • 4 arasında müracaat. lstanbul dör
düncü vakıf han içinde unionkoltesria t 
(9J. 

Takıitle - Hannnlara beylere cfbl
telik kuırıışlar bnımJllt& beylere bazır 
ısmarlama elbiseler Paltolu manıolar 
muşambalar htr nevi ayakkaplan lastikler 
soşonlar lstanbut dördüncü vıkıfhan 
iP.de Unionkol~rtaJ ,., 

Marn1ya kiremitJeri hakkında 
bir mlteh.... mta: - Plan 
tmlp fabrika lnta eder. Keza her lir•· 
mit fabrikasına elzem olan hususi mar
sıtya kiremitleri için zikzaklı rinlc bfçİ· 
mi furunlar inşa eder. Adt~s l&UnbaJ 
Slrk«cl Şahinp.şı oteli Sluko Şmkof (4) ---Ferah •inemada Harita Umum Müdürlüiii için lcıi ı · 1 1-930 cumanesl günü sat 15 te 

yüz top harita kağıdı 2; 11/ 930 pa· Vnkıra merkez saun alma ı.omisyonun· Buakşam Sahir opereti Fahri B. ve 
zar günü _.,ıat 14 te Fındıklıda he· da yapdacaktır. Taliplerln şarmame almak arkadaştan tarafından (Arşın malalan) 
yetinrizde pazarlıkla ihale edile- ye re~tttıetlnl vermek üzeTe ıeminadarile biiyük opcrcı 4 perde aynca linema 
cektir. Talipterin prtnaaıe •e mi· mukOr komilyonı müracutlan. varyete V.S. --~~------
muneaini heyetimi=de 1ıörmeleri ve • • • iLAN 
ihale aaat~nden evvel teminatlarile LenDm latanbal Yollama mildOri· Bazı eşhasın, hiçbir salllaiyetlerl ol· 
heyetimizde hazır bnlunmalan. yeti fçta relıompoze ınaclen kömffrti maksızın aboneleri ziyaret ve kordon 

• oc: • kapah zarfla 1n8nalıuaya konma§tar. Ye difer telefon teferrtlatmı tebdfi ba-
Kapalı zarfla minakuaya il~ lbalell 1/11~ nmart.-1 sbli aat Jaaaulle Telef on şirketi •Amma tahst

mılua dokuz kalem bakır edevabna u,ao da l'sadıkbda lleyetimizcl• yapıla litta buluaduklan mahterem ahaliye 
Terilen fiatler safi görüldüğünden c:aktar. Taliplerin yirmi kunıtluk pul arzolunur. 
3/11/930 puarteai rünü Mat 13,30 makabllfnde prtnametdnl almak Uzre Binaenaleyh her hangi bir tediye 
da ihalai yapdmak üzre pazarlıla ller ela ft atinakuaJ& lfUrak etmek keyfiyetini• dofn olmuı ~in, müdUr
çıkanlmıfbr. Talipleria f&l'lname•i· içia de ihale 1U.tinden nvel temiaat- lerimizden birisini• imJaa1a1 laivi fir· 
ni ve nümunelerini görmek üzere larile lae:yethnbe mtiracaatleri. ketin resmi makbuzu mukabilinde ifa 
her ıtin Ye ihale a:ıatinclen enrel te- • • • edfl::.1fş olmalan lüzumu muhterem a-
minatlarile P mclıldıda heyetimize LeTum cltldm nl 1911 balur perçin haHnia auan lttillına arzolunar. Ay-
müracaatlan. çfv1ı1i aleni mthlakaaya konmuştur. al zamanda ller banıi bir vesile ile a-

• • • thal•i 1/11,930 eumartesi ctinti eaat boneleri ziyaret için tavzif edilen, me-
Hutaneler için on iki kalem 111'· 15 te Fmdlldıda heyetimizde yapılacak murlarm mUdUriyet tarafından mu

b Te cam edevat kapalı zarfla mü- tır. Taliplerin yirmi kurutluk pul mu· saddak ve yalnrz tanzim edildikleri 
nakaaaya konmutlur. ihalesi 22/ t 1 kabilinde p.rtnarneeini almak ve nü· ay esnasında muteber olan fotoğraflı 
930 cumartesi günü ıaat 14 te Fm· munesini gi5rmek Uzre her gün ve mU· bir hilviyyet varakasını hamil bulun
dıkhda heyetimizde yapılacaktır. nakuaya iştirak etmek için de ihale malan lazımdır. Neztlerinde mUeues 
Taliplerin yirmi kun1tluk pul muka saatinden enel teminatlarile heyeti· telefon makinalan ile teferrftatından 
bilinde tartname almak ve nümune mize milraeaatlerl. hadis olup muntazam hüviyet varaka-
lerini ıörmek üzere her gün Te tek • • • 81nı h!mil balunmiyan her hangi bir 
lifierini vermek Ü~re d~ iahle ~- Ordu ihdyacı için yerli fabrikalar şahıs tarafından ifa edilmiş bil'uran• 
atinden eVV'el temınatlarıle heyetı· unamulAnndan sekiz bin metre haki el· hasarattan aboneler mes'ul addetlile-
mize müracaatları. biselik kumu kapalı :r.arfta münakasaya ceklerdfr. • * • ~ 

17000 kilo 5abon ıs- ı ı .930 slat ı S· 
te. 500000 kilo saman J i · I I ·930 saat 
15 te. 

Merkez ihtiyacı Jçin berveçhl bata 
17000 sabunla ~ kilo eamın ka· 
~h zarf suretile münakuava kc.ınmoştur 
ıbaleleri hizalannda gösterilen tarihlerde 
icra otunacaknr. talfpler şartname ve 
nuınulerint An~arıda Millt mtidıfaa 
merkez satın alma komisyonunda göre· 
bıtırJer münakasaya iştirak için temin•· 
tı muvıkkatalarile blrlltte teklif mek· 
teplannı yevm n uati ihaleden eYTel 
makbuz mukabilinde melt..lr komilyon 
riJue&iae wcrmelcri. 

konmuştur. }halesi 13·1 f ·930 perşembe 

gilnil saat 14 te Anklrada merkez sa· 
un ılm& ltomlıyonunda yapılacaktır. 

lstanbul telefon Tllrk 
Anonim Şirketi. 

Tıliplenn şartname almılc Ye teldiflerlni satlnden evvel teminatlarile heyeti
vermek üzere teminatlarile mezkOr ko· mize müracaatları. 
misyona müracaattan. 

• • • 
lstanbuldakl kıtaat ve milffM88tın 

enak ve ekmek ukllntı kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. lJaaleei 1/11 
930 cumartesi günt. saat 14 te Fındık· 
Jıda heyetimizde yapılacaktır. Taliple
rin yirmi lnıratluk pul mukabilinde 
prtnamesini almak üzere her gün mü
nakıM,a iftirak eı..k üzen de ihale 

* * * Ordu ihtiyacı lçln yerli fabrikalar 
mamulAtınd:ın beş bin metre hasta aha· 
lığı kumaş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi I 2- ı I -939 Çll'flmbı 
günü saat 14 te Ankarada merkez utın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Talip· 
lerin şartname almak ve tekliflerini ver· 
mek Uzere teminatlarile mezkar komis
yona muracaaıluı. 

[~~~k&me ve ICl"a ilB~l~rı_I 
Sultanahmct sulh mahkemesinden: ıs nHIJIJl M :t. rıf Mudllılu~ dıat1ı· 
Mahcure fafma Aliye Haritma Muhlis Sabahattin beyr:l haklu 

ait o!up bilmüzayede ~atılri111ı- tt!lifine malik o!c!ağ'u ç:ohan Kızı 
· · ·ı ç gv elko" y=:..ı. .ıı., Naı etem de gel, Gül Fatma, na ilin Vefi en en uuOıı;; h 

H b d Ç k 1 datıttda ilflf afeŞ1, glffilnmte, saçları & , 
avuz aşm a a • edalı firia, E111inemin aman, ıe-

atik 2 ve cedit 13 numarala ah- . . I' 1 ey 
d b "k .. t .. vıp seYfpte, sen mec se ge ; 

;ap iki kat bir e eıı or u- lı i L bt" ; - 0·· ... fit kitli .. . • J . ı:.rel) m 11• ya ı ... , g •• , 
sunden ıbaret fahtnnteil 1 mı k_.rak Ayte, on ıekiz yaflllı, 
beı ıenelik ve dışarda • > ne~ lzmir km aşkın aana, penc4!1'e
mutbak ve uıak odasına ha•ı aia perdesini, rakı içtim nı:ır1 ltl• 
yedi oda ve bir çamaıırhk ve daki on sekiz kıt'a şarkiyi Be· 
bir büyük çatı arası ve iki ıofa yoğİu ikinci Noterinde tanaim 
ve Uç ıpftsane ve rkf ddiıthW kılınan mukc.velename ile Di 
bahçe ve eıcari mhdtir'e Ye Gramofon Kompani Limitet ıir-
yakanında Elmalı soyunu mtıb- ketine devrettiğinden dafremkce 
tevi bir bap kötk 18-11·930 maamelei tesciliye ifa edildiği 
tarihine mUsadif salı gilnll saat ilb olunur. 
15 te aahlmasına karar verilmiı - ----------

Et1111n.ı .49lıyı moh~emtjtndett: 
bulunduğuudan talip olanların lepirto Ye ispirtolu içkiler in-
tayin kılınan gün ve saatte kıy- hisar idareıi Edumit baş me• 
meti muhammeneıi olan yedi nıWkijw tarafllldao Edremitte 
yliz liramn yüzde onu niabetinde mukim ilHn ta.-aytüp ve h•te.I 
pey akçeıile Sultanahmette sulh tkametı&ha me~htıl bulunan ida• 
icrasına mllracaatleri ilin olunur. rei •e:alı.üre memura sabıkı ~ 

Adalar Sulh icrasından: 

Bir borçtan dolayı hadi icra 
kılınıp paraya çevrilmeıi ..ukar· 
rer bulunan kereıte 6 • 11 - 930 
Perıembe günn ıaat on birde• 
itibaren Anadoluhisannda Dere 
ağzında 8·10 No lı kalafat ma· 
hallinde açık arttırma ile ılltala
cağandan talip olanlann mezk6r 
gün ve saatte mahalli mezk6tcla 
hazır bulunacak memuruna mü· 
racaatlan ilin olunur. 

Adalar ~lft ierısındın: 
Bir borçtan dolayı haczi icra 

kılınıp paraya çevrilmesi mukar
rer bulunan bir karyola ve iki 
kanape 6-11-930 Pe11embe gU
nO saat on bqten itibaren Or· 
tak6yde Dereboyunda 153 No. b 
hane &nUnde sablacaiından talip 
olanlana ~m •• vakti meak6r
da mahalli mezkQrda hazır 
bulunacak memuruna mllracaat· 
luı ilin olunur. 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk mth· 
kemesinden: 
Kumkapıda Muhsine hatun 

mahallesinde Çeıme ıokağında 
No. 2 hanede mukim Ohannea 
efendi zevcesi madam Dirohinin 
akıl hastalığına mllptell olap 
muhtacı vesayet bulunduğu Ta
bibi Adlt tarafından maayenei 
bbbiyeyi havi verilen rapordan 
anlqılmıı olmağa mezburenin 
medeni haklannı istimalden men
ile kendiıine kocası Obannea 
efendinin vasi tayinine karar 
verilmiı olmakla keyfiyet illn 
ohnnır. 

Edremit aslive mahkemesinden: 
Edrem'di~ aıatı carıııında bak

kal Şerif Efendi zade Ahmet 
Efendi tarafından Edremidin 
çıra pazarında furuncu Yuıuf 
Efendi aleybine ikame olunan 
1516 lira 10 kurut alacak dan· 
ıanın gıyaben icra kıbnaıı muha
kemeleri neticeinde mfiddaaley
bin mUddeiye bakıye 1516 lira 
10 kuruı borcu kaldığı mlbrez 
heıap varakaaa mlinderecatile 
ve mUddaaleyhe gıyap knan 
dahi ilanen tebliğ edildii halde 
mahkemeye geldiğinden vakıayı 
kabul ve ikrar etmlf addiyle 
meblağı mezburun 1516 lira on 
kuruıun tarihi dava olan 17 - 11 
929 tarihinden itibaren faizi 
nizami ve takdir olunan 1inni 
lira Ucreti veklletin muaıifi 
muhakemeıiyle birlikte mldda
aleyhten bittahıil müddeiye 
itaeana kabili temyiz olmak U~ere 
5-9-930 taillıdule gıyaben verilen 
hnkmün neticui hukuk ..Wu 
muhakemeleri kanununun 407 nci 
maddeıiae tevfikan illncn teblii 
olunur. 

çet bey aleyhine :ikame olu
iki bin iki yüz altmış lira dokdf 
laa111f at.cak davuamn gıya~ 
icra kalınan muhakemele•i n~ 
cesinde müddaaleyhin meblAf' 
mezburu zemanı memuriyetinde 
iken zimmetine geçirdiği tnhak.-' 
kule ettiği halde tediye etmedi· 
ii ltendiıine aıyap karara dallİ 
i1'nen tebliğ edildıii halde mah• 
kemeye gelmediği ve şu suretle 
yakıayı kabul ve ikrar eyledıjİ 
addedilmit olduğundan mezk6t 
iki bin iki ytb altmıt lira dokdl 
kutufUD 2-1-928 tarihinde gıya• 
ben faizi nizami yörlldOlmesiae 
ve ytizde Oç ftcretli Yekiletle 
masarifi muhakemenin uhdeaide 
t.bmiline kabiti temyiz olmak 
Osere S-7-930 tarihinde rıyabeO 
veril• hlkmlln neticesi hukuk 
_..ıtı _..,emeleri kaaunuoiJll 
407 inci maddesine tevfikan ilA" 
nen teblii olunur. ----':".......,,. 
lstanbw dördündl icra memurkığundlı' 

Hiileyin l latım Myin Muhittin her 
den istilcraz eylediği bin yüz altmış _. 
kiz liran mukabil birinci derecede _. 
minat İı ae eylediği Kadıl<öyünde caft' 
•t• mıhallestnde atik Yoğurtçu ctdl' 
Sakız ıgacında atik ve cedit 67 N~.! 
bir kıt'a arsa otuz gtin müddetle ib ... 
evveliye mU7.ayedeslne vazolunarak ~ 
yüz lirada talibi uhdesinde olup bu iid' 
fa yüzde beş zamla on beş gün m 
detle lhalei kafiye müzayedesine vatll 
lunmuştur. Hududu cephesi Sakız •r: 
sobğt sa~ carah Aziz bt)'İn köşkü t' 
bazen Arif Ef. hane bahçesi arkası ' 
mal beyin hı ne bahçesi sol tarafı t#' 
miiz hanımın arsaslle Mahdut takri.,.
sekiz arşına karip yüziı bulunan be~ 
cibi senet iki yüz doksan iki ar~ın :;: 
rabbaında bir arsa olup elyevm kı~ 
tahta perde ile mahdut olup dcrun 'ıll'_ 
aalq tahminen on sekiz arşın mura i' 
anda bir gözden ibaret bir odası v;., 
salaş hel4 mevcuttur. Bekçi sıfatile 1'_ 
ağa ile zevcesi ikamet etmektedir. ~ 
mamının kıymeti muhammenesl yedi~ 
elli lira olup talip obnlann loY J1 
muhammınesinin yüzde onu 11isbt~ 
pey akçelerinl alarak 928·4305 .,,,. 
numarasile 15· l ı ·930 tarihinde """ 
on üç buçuktan on alny& kadar I~ 
bul 4 UncU icra memurluğuna . b , 
\·eya bilvekAle mürac:ıat eylemelerı 

~r. _______,/ 

Asliye 3üncü hukuktan : ~ 
Şerife hanımın kocası i z 

hı meçhul Hii8eyin Efendi alcı-~ 
ikame eylediii teacili talik ~ 
nın icrai tahkikatı 13/11/~ 
tembe günü saat ona tayin ,p_ P. 
olmakla yevmi mezkU..da i•P ~I' 
cut etmediii veya tarafında~ 
kil r6ndermediii takdirde ~.,.... 
da ppben tahkikat icra ~ 
illn olunur 

oğum ve:~adın baıt 
mütehauısı 
Doktor •t 

Hüseyin Nal~ 
Tnrbe, eski Hililialuner 

No. 1 O Tel. lıtefon : 



'---- 11 - VAKiT 31 Teşrinevel 1930 

Yeni posta pulları Amasya vilayetinden: 
1 - Amasya-Havza yolunun 100+ 527-102+ 922 kilometreler 

arasında 7447 lira 69 kuruş bedeli keşifli 1580,53 metre şose ta· 
mirab esasiyesi ve cöıt adet kapaklı menfez i nşası 20-10-930 ta
rihinden 10-11-930 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve inşaat 

beş ayda ikmal olunmak üzere kapalı zarf usulüne tevfikan müna-
kasaya vaz olunmuştur. . 

resinı nıüsabakası 
P. T. T. Umlım müdürluğünden: 
ı - T abettirilecek posta pullarının resimleri için açılan mUsabakada mUnHİP bir eser 

abnmadıj1ndan müaabaka tekrar açılmııtır. Müsabakaya yalınız memleket dahilinde veya harincide 
bulunan TUrk aan'atklrları iıtirak edebilirler. 

2 - ihale: müzayede ve münakasa kanunlarına muvafık bır şe
kilde icra olunacaktır. 

Daha fazla izahat ve şerait• ögrenmek isteyenler vilayet nafia 
baş mühendisliğine, ihale için de vilayet encümen kalemine müra
caat eyleme'eri ilin olunur. 

2 - Resimler pösta pullan Uzerinde bulunmaaı ilzam yazılarla beraber bak ettirilebilecek 
şekilde olacak, yani Üzerlerinde Türkiye Cümhuriyeti ve po.ta kelimeleri ile pulun kıymetini g6sterecek 
raklcam •e kuruı veya para kelimeleri bulunacaktır. 

3 - PuHardan biri Gazi Hazretlerinin portresi etrafında ankadreman olacak ikincisi harf 
inkılabımızı ve Uçtincüsü memlekette ziraati temıil edecektir. Pullann eb'adı _kenarlarındaki zımba 
yerleri (hrhlları) hariç olarak - boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak resimleri eb 'adı pulların 
eb'adından on misli büyüklükte ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb'adında birer 
fotoğraflan raptedilecektir. 

4 - Reıimlerin hiçbir yerinde sahibinin ismi ve adresi yazılmayarak yalınız aabibi tarafından 
•ntibap olunacak dört rakkamdan müteıekkil bir İfaret konulacakbr. Resim sahibinin iııai ve adresi 
aynı rakamları havi ve resimlerle beraber verilecek kapalı bir zarf içinde yazılı olacaktır. 

S - Mü1abakanm şon günü 20 - bit inci klnun· 930 tarihidir. Reai mler ve kapalı zarfla Ankarada 
poıta itleri müdürlOğüne, lıtanbulda P. T. leYazım mOdOrlüğüne, diier yerlerde de P. T. baı müdür 
veya müdUrlüklere verilecektir. 

6 - Resimler ikisi maarif Tekaletinden birisi dahiliye vekiletinden tayin edilecek üç zattan 
mOrekkep bir hey'etçe tetkik edilecektir. 

7 - RHimlerden Reisicilmhur Hazretlerinin porteresi etrafına yapılacak ankadreınan için 500 
ve diter ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira müklfat verilecektir. 

8 - Jntihap edilen reıim sahibi milmeyyiz hey 'etçe lüzumunda göıterilecek değiıikliği reıim 
üzerinde yapmağa mecbur olacaktır. 

9 - Buna dair daha ziyade malümat almak iıtiyenler ıifaben veya yazı ile P. T. T. U. M. 
poıta iıleri mOdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Eınlak ve Evtanı bankası Istanbul 
ol 

şubesinden; 8 taksitle satılık emlak 
Esas No. Mevki ve nevi Teminat 

95 Heybeliada Yalı caddesinde 4 No. lı dOkkin 60 lira 

96 " " " 1 o " " 25 " 
97 • • .. 12 .. " 25 " 
98 " " " 14 " " 10 " 
99 " " il 16 16-1 " " 55 ,, 

110 Büyükadada Rıhtım caddesinde 15-26 odaları havi 
dükkln 120 ,. 

156 Heybeliada Manastır sokağı 10 No. lı zeytinlik 2SO ,, 
BaJac.io yazılı emJik sekiz takıitle satılmak üzere müzayedeye 

vaıedilm ş ve 6 te~rin isani 930 tarihinde ihalui mukarrer bulun
muıtur. Taliplerin yevmi mezkiirda saat on albda ıubemize mil· 
racaatları. - ._._... -·---------

Tütün İnhisarı 
dürliiğünden: 
1300 metre mik'abı kereste. 

Umumi •• mu-

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
BASUR MEMELERi 

V ecerrahr haıtahkları müteha1111 .D İ · 
•an yolu Doktor Em"n pat• ıokakNo20 

iLAN 
' /0 5 faizli, ı 9 ı 8 • J 334 ta rihli 

istikrazı dahilt tahvilAtı hamillerine: 

Teşrinisani 1930 vadeli ve 
26 numarah kupon b edelinin, 
1 T etr inisani 1930 tarihinden 
itibaren Osmanlı bankuının Ga-
lata ve Ankara idareleri gite· 
lerinde ve viJlyet merakizinde 
bulunan bilumum ıubelerinde 
tediyesine mübaferet edileceği 

mezkQr tabvillt hamillerine ilin 
olunur. 

20 TOrk lirası itibari kıymetli 
beher tahvil kuponuna mukabil 

Tütün inhisar idares umurı1i 
Müdürlüğünden: 

5000 : Yarda beyaz yağlı lcaneviçe. 
7000 : Kilo beyaz guşe kitıdı . 
Bunları vermeğe talip olanlar, Yüzde yedi buçuk teminat ak

çeıile beraber yağlı kaneviçeler için ( 10 Tcırinisımi 930 ) Pazar
tesi ve beyaz: ıuşe kağıtları için de ( 12 T etrinisani 930 ) Çar
ıamba günü Galatada Tütün inhisar nda mübayaat komisyonuna 
müracaat etmeleri • 

Tütün inhisarı umumi mü
dürlüğinden: 

300 ()()() yarda düz beyaz kaneviçe. 
Ye~i sene yaprak tütünlerinin anballjı ıçın kapalı zarf uıulile 

ve tartnamesi mucibince üçyüz bin yarda düz beyaz kanaviçe sa
tın alınacaktır. Talip olanlann teminat mektuplariyle ~era~er 15 
T eırinisani 930 cumartesi günü saat 11 de Gala tada ıdareı mer
kezi yede mübayaat komisyonuna milracaatlan. 

Amasya vil8yetinden: 
t - 11295 lira 32 kuruş bedeli keşifli Amasya Tokat yoluun 

133X928 - 142-110 kilometreleri araeında 2644 me~r~ ıosa ta
miratı esasiyesi 10-10-930 tarihinden 30-10-930 tarıhıne kadar 
yirmi gfin müddetle ve altı ayda ikmal olunmak Uzere Ye kapalı 
zarfla münakaaaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale müzayede Ye münakasa kanununa muvafık ıeraitle 

yapılacaktır. . • A fi d · 
-5 - Daha fnla i.zah•t' almmak i8teyenlenn muya na a aıre-

ıine ve ihaJe i~n de Amuyaeucumt.:i vilayeetİDe müracaat ey• 
lemeleri ilAn olunur. 

Istanbul ziraat banka-
sın dan: 

Karyesi: Sokağı: No: Cinıi: 
Pendik Postane 585 Köık 

" Y eldetirmeni 629 " • • 
Gayri mübadilJere ait yukarda yazılı emllk kıraya verılmek üze-

Kapalı zarfla ve mevcut ıartnamesi mucibince bin Uç yOz metre 
111ik'abı kereste alınacaktır. TaJip olanların yüzde 7 112 besabiJe 
teminat mektupJarmı hamilen ( S Tetriniaani 930) çarpmba a-ilnü 
Galatada Mübayaat komiıyonuna müracaatları. 

evrakı nakdiye olarak SO kuruı 
tesviye olunacaktır. 

Kuponlann, numara bordu~o: 
ları ile birlikte ibraz Te teshmı 
Uzerine Oımanlı bankası tarafın· 
dan hamillerine, berayi tediye 
bet gün sonra getirilmesi muk
tazi bir makbuz verilecektir. 

müzayedeye çıkarıl?J!flır: TaUplerin pey .akçele~il.e beraber yev
wreihale olan 3 - Teırını1&nı - 930 Pazarteaı aaat ıkıye kadar ban-

lstanbul l.,icaret müdiirliiğiinden: 
lıtanbul manifatura ve tuhafiyeciler ve müatahdimini cemiyetinin 

4-10-930 tarihinde yapılması mukarrer olan idare heyeti intihabı 31 
10-930 cuma a-ününe tehir edilmittir. O gün kona-re halinde top
lanılarak saat 10 dan 12 ye kadar hem idare heyeti intihabı, hem 
de cemiyetin muamelib bakkıoda mesleki basbuhalde bulunulacaiı 
&akadarana ilin olunur. --
Amasya vilayetinden: 

1 - 9697 lira 66 kurut bedeliketifli Merzifon - Çorum yolu
nun 21 + 040 - 22 + 053 kiJometroları ~raaınd~ ~013 metre Şos 
tamiratı e1aaiyeıi 14 müceddet menfez bır adet ıkı metrelik beton 
.,me köprü ve iki adet Uç metrelik betoaarme k6prü inıaatı 10, 
10, 930 tarihinden 30, 10, 930 tarihine kadar yirmi gün müddetle 
•e altı ayda ikmal olunmak •e kapalı zarfla müzayade ve mUna
lcaıa kanununa tevfikan münakasaya çıkarılmıthr. 

2 - ihale, mU:ıayede ve mUnakasa kanuna muvafık feraitle 
l'•pılacaktır. 

3 - Daha fazla izahat almak iıteyenlerin Amaıya nafia dai
reairıe ve ihale için de Amasya encümeni vi1'yetine müracaat ey· 
lemeleri illn olunur. 

~---------------~~~------------------
125 kurut K · · · · k 
yUzü ile uştuyu yastı 

Galataaaray ıergisinde birçok takdirlere ma:ıbar olan Istanbul'da 
Çakmakçılar.ia Çqme ıokajındaki kuttUyO fabrikaaında kiloıu 125 
kuruttan batlar kuttnylerinin kilosu hazır yaatık tilte yorgan kut
lllyJerine malıauz kumqlarm en•aı cümlesi ucuz fiatla sablmaktadır. 

MekAtidi Aliye mübayaat kumusyonu 

riyasetinden. 
Mülkiye 111ektebi talebesi için 

yerli malından olmak Uzere mü
bayaa edilecek olan 350 · 400 
metko elbi.elik koma, aleni su
rette milnak11aya konulmuştur. 

taliplerin annıune:,·i görmek üze
re yıldızdaki mülkiye mektebi 
mUdürlUğUne ve munakasaya iı· 
tirak edeceklerin ihale günü olan 
8 • 11 980 tarihine mo1adif cu
martesi gUnO Hat 1 S te gUzel 
sanatlar akademisinde yilksek 
mektepler nıubayaat kumusyo
nuna müracaat eylemeleri 'Ye 
teminatı nıuvakkatalarını ihale 
tarihinden evel muhasiplik vez
nesine yatırarak makbuz alma· 
lan ve munakasanın aaat 15 ten 
17ye kadar devam edceği lüzu
mu illn olunur. ( 48-286 ) 

Dr. A. KUT iEL 
Cilt \ e efrt nci hastalı klar teda\•ihanesi. 

Karaköy Topçular addes.i 43 

kmıza müracaatları. 

Manisa vilayetinden; 
Borlu-Demirci yolunun 6+008--8+ 438 inci kilometroları ara

sında 18778 lira 44 kurut a11J, ve 1877 lira 84 kuruı gayn mel
huz ki ceman 20656 lira 28 kuruş bedeli ketifli on adet betonar
me menfezler inıaatı 8 teırinisani 930 cumarte1i günU saat on 
bire kadar müddetle kapalı zarf usulile mOnakasaya çıkarılmıı
hr. Fazla tafsilat almak istiyenlerin vilAyet nafia başmühendiıliğine 
müracaatları ilin olunur. 

~~------------------------------

T amiral münakasası 

Istanbul Ziraat mektebi 
mudiriyetinden: 

Bedeli ketfi (9085) lira IS kuruıtan ibaret bulunan Halkalıda 
klin lıtanbul Ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptaki ketif ve 
ıartnameei mucibince 19 Teırinisani 930 tarihine mUsadif Çartaır.ba 
gOnü saat 14 te ibate edilmek üzere kapalı zarf uıulile mUniikaaaa 
vaz edilmiştir. Ta!iplerin ıeraiti anlamak için hergiln Defterdarlık 
binasında müeuesatı iktisadiye mübayaat komiıyonu kitabetine ve 
münakasaya ittirak için de ye•mi ihalede mezkftr komisyonamyü
racaatları. 

Etibba odası riyasetinden: 
MUderriı Dr. Tevfik Salim Pı. tarafından bugün saat 15,30 da 

Türk ocağınd etibba odaları teıkilltı hakkında konferans verile
ceğinden Azayı kiramın teırifJeri rica onnur. 



C.a&c;ı:ye ıı:o.ıderlltcct mektupların Lzerlo: idare içinse idare J vuı ya 
alı ise 1 Yu.ı J lıarttl konulmalıdır 

•-....- _...,.plann ıade.l•d•n. ılu:rwaetl muk•ddf'relta mektup'ar• lle1tıt1 n·uı1 t oaraJarnı 

~a,,bohnuından •• ll&alann •indenocatmdan ıd.,.e •••'af dellld • 

Çocukların neşesi ! 
Ebeveynin saad~ti! 
Kanın:lık, zafiyeti umumiye ve 
a.iaiı · rabatsı..ılıklarına kartı l>in· 
lerce doktorlar tarafıada lavıi· 

ye edilea 

enofe1Tato 
lun·vct ll&cını d6nyanın ber t .. 
rafında •ali'delcr ve çocuklar 
b6'yilll bir nıcmnuniyctlc kullaaa
rak pek bilyiik faidc c6rmclrtc
clirter. . Her ccı.ancde bulunur. 

1 Vııavet Daimi Encümeni ilanları 1 -------------Bedeli ketfi seksen altı bin üçyüz yirmi beş lira altmıı altı ku
ruştan ibaret kanlıca - Beykoz yolu inıaab kapalı zarf uıulile 19 
teşrinisani 930 çarşamba gilnü saat on bire kadar münakasaya 
konulmu,tur. Taliplerin Nafia baı mühendisliğinden alacaktan eh
Jiyeti vuaikile teminat ve teklif mektuplarını encümeni viliyete 
tevdi eylemeleri. · 

• .. * 
Koskada Papas zade Mustafa çelebi medrese binasının mlilkiyeti 

bedeli be;; senede ödenmek fizere kapalı zarf uıulile münakasaya 
konulduğu halde tal;p ıubur etmemesine binaen münakasa müddeti 
5 T eırinisani 930 çarıamba günü saat on bire kadar temdit edil· 
mittir. Taliplerin yevmi mczkQrda vaktı muayyene kadar teminat 
ve teklif mektuplarını encümeni vilayete tevdi eylemeleri. 

• Jf .. 

Bedeli keşfi on iki bin altmıı dört lira kırk dokuz kuruıtan iba
ret Edirne kapıda cedit Ali pafa medresesi tamiratı kapalı zarf 
usulile 19 Teşrinisani 930 çarıamba günU saat on bire kadar mU
ıtakesaya konu'muştur. Taliplerin heyeti fenniye baı mimarhğın
dah alacakları ehliyet vesaiki le teminat ve teklif mektuplarını yev· 
mi mezkürda vaktı muayyene kadar encümeni vi.iycle tevdi eyle
me!eri. 

• • • 
Şehzade başında mimar F' r sara~a medresesi ile Arnavutköyünde 

14/39 No. hanenin iıticarına indelmüzayede talip zuhur etmemesi
ne binaen müzayede mUC:deti 5 Teşrinisani 930 çarıamba günü 
saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin encümeni viliyete 
tevdi eylemele i. 

Pazarlıkla gübre satışı 
Pendik Bak teri yoloj i Enstitlisii 

nıüd ürli(~·indeı1 o 
Pendik Bakteriloyojihaei baytarisinde mevcut gilbreler pazarhk su-
retile 9T efi°İsani 930 tarihine mUsadif Pazar günü satılacağından 
gübreyi görmek ve şeraiti anlamak iıtiyenler her gün almak iste
yenlerin yevmi mczkürda saat 14 de müessese müdüriyetine 
milracaat eylemeleri. 

Ticaret v; sınai Türk anonim şirketinden: 
1 eylill 930 t'lrihlnde toplanan hissedarlar umumi heyetinde nisabın temin edil· 

memesine binaen 30 teşrinsnni 930 tarihine müsadif pazar günii saat 14 te Sirke· 

cide Aksara) lılar hanında 18 :"\o lı y:ızıhancde fe\'ka!Ade olarak içtima edeceğin· 
den işbu içtimaa iştirak etmek için lhkal on his5e senedine ~ahip ol;m hissedara
nın mezkOr senetleri ye\ mi içtimadan bir hafta e\'\'el mezkOr yazıhaneye te\'di e 
dcrek mukabilinde duhuliye varJ~ası almaları ilAn olunur. B:ınkaların makpuzları 

dahı hisse ıenedatı gibi kabul edilecektir. 

Fefkalide içtima ruznamesi 
1 - Mı-clisi idare ve mural..ıp raporlarının okunmı sı. 

S? - Şirket \'aziyeti h:ızırası hakkında karar ittihazı 
3 - Şirketin tasfiyesine karar verildiği takdirde tısfiye mcmurlarile murakıp 

intihabı. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BILEfiNi 
ALiNiZ. 

4 nncn keşide 11 Tetrinisani 1930 dadır. 

llüyük ikramiye 45,000 

= SAYISI HER Yl::R OE & KURUŞ = 
:\IATBAA VF; l>AREI l.\~E ! 

ISTA.\Bl"I. Rahıali. Ankara caddes nde •\"AKIT \T!W l', 

1'7J DARE l~Lf.r: ı unı YAZI ~LERI , ..... . VA.Kil l'o ...... ::._j 

1 Y2 Tonluk F ord Kamyonu 
bu memleket için en muvafık bir nakil ~asıtasıdır 

.. - l ... • .. • 

ÇOnlla : Sab11 alma fiıh ucuzdur. 
1 •ı, Tonluk 

ÇOnko : Fevkalade sağlım olarak imal ve monte e~ilmiştir. 

ÇOnkO : Benzin llJ'flylb gayet Udlr. FORD 
Kamyonu 

latant>uı fabrika· 
eında 1rümrUk· 
ıenmlf olarak 
'•elim flatı 

ÇDnko : Tamiratı ucuz we ifletme murafı pek azdır 
ÇQnkü : f ord yedek parçaları TOrkiyenin hemen hemen bDl01t 

f81Ur ve köylerinde ttulunur. 
ÇOnko : TDrkiyede fayını emniyet bir surette hizmet gGrmek 

noktai nazarından eyi bir nam kazanmıftır. 
1700 
1 RA 

ÇOnko : Tllrkiıede TOrlL iffil•i tarafından yapllmıft1t. 

TURKIVENIN HER TARAFINDA ACENTALAR 

Lincoln Fordson 

f"ORD MOTOR COMPANY EXPOH!JlS lNC. 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Bestekar Musa Süreyya Beyin: Sen 

Sanki baharın, Bir gün o güzel, gün 
doğmıyacak, gönlümde. 

Cevat Asım Beyin: Geç oldu, Her 
me\'Sİm; kız kalbini, aldanma. 

Nihal Hanımın: Senelerden beri, mch 
tap dalgın, usanmam yıJJarca, dünyada 
biricik. 

Tamburi Fuat Beyin: Yaylanın, yak
tı beni. 

Necip Celal Be)in: Sarıyapıncak, 
Mazi (tango) 

Sedat Beyin: Şu dereden, gel gel ağ
lama, Beyoğlu dilberleri, giizel Alim, 
Uç kız gelir, Bahçesi ~ok, 

Halit Bedi Beyin: Sarızambak, Şen
kız, Sarı samur, Ruhların büJbUJU. 

Udi Hasan Beyin: Ne güzel gamze
lerin, sarışın kız, esiri oldum, bir se
her, Bütün emelim, Sana bir bestem 
var, sevdazede, zannedersem, şahin gi
bi, En güzel mecliste, se,·diğim ka~ma, 
o ne gözler, hulyaya daldım, dertli gö
nül, gece hüznü, biJJahi o eldir, olamaz 
mı, gözleri siyah sevgili. 

Balada isimleri yazılı bestekarların 
hakkı teliflerine malik olduğu eserleri
ni lstanbulda H:ımidiye caddesinde 
28 numarada N. Şor ,.e A. Gcseryan 
Şirkeine sattıkları Beyoğlu ikinci No
terliğince tanzim kılınan musaddak mu 
l<avelelerden anlaşılmış olduğundan 
idaredeki resmi kayitlerinin mezkur 
şfrket namına tescil edildiği ilan olu-

• Müracaat evi ı1 Emllk alır \'e satar, ikraz ,.c ipott k 1 
işleri yapar ve her hangi bir müra 
caatı k hul eder. Trl. R O 4;-4 

r.nlntıı Alck.:iynıli lınr,. . • 
~ Milcasisi: Ferit ~! 

rottO 'lt[[NftT. ISTINIUL 

Köpru munakasısı 
Nafia vekltletinclen : 
Mersin vilayinde Tarsus - A'1ana yolunda yapılacak olan 33850 

lira 25 kuruş bedeli keşifi Keloğlu köprüsü inşaatı kapalı zarf 
msuliyle münakasaya konulmuştur. Talı pler münakasa evrakını gör 
mek üzere nafia vekaleti yollar umum müdür~üğüne, lstanbul "e 
Muersin natia ba mühendisliklerine müracaat edebi irler. 

Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde nafia n~kaleti yol"' 
lar umum müdürlüğünden alına1''1ir. 

Münakasaya iştirak etmek ;;.teyenlerin 661 numralı müzayede 
müak~sa ve ihalat kanunu ahkamına tevfikane hazırlayacaldarı teki 
lif mekt.uplarını 8 ikinci teşrin cumaıtesi günü saat ) 5 den e\'\fe 

nafia vekaleti müsteşar ık makamına tevdi ey:emeleri ilin olunur. 
- -~ 

lstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden : 

1 Çuval Kabuksuz badem 75 
2 Fıçı Tea·eyai"ı 86 
1 

" 
Bal 40 

5 Sandık Tuzlu balık ~06 

1 Fıçı Tuzlu lıa msi 62 
1 

" Tarama 69 

1 " Knmızı havyar 45 
1 ,, Tarama 72 
7 " 1 uzlu palamut 1353 

Su'fat desüt l ·ı.t•' 
Sanayide istimal Bılnıin zuhur cdecel< .. 1 

20 Çuval 

ed·lmek iizre J 
- •Ye~ BalAda yazılı eşya 1-11-930 tarı .ınde saat 14 le bilmuı. 

~u~=~!!~ .... =.~~~~~~=-~~1und~ •. !~t1ıl1~:~~'""~-~~~ .... ~~~:~~~'"""-~ 
Mes'cl Müdür: Refik ~ 


