
Gazete ciliiimizin 
yüzüncü yılı yarın 

Matbuat cemiyetinin hazırladığı sergi 
yann saat on dörtte Galatasaray llsesl 

salononda açılacakiır 
Dolgun mUnderacat, cazip yazllar -

'o C •3 el (10 ) 19~1 Telefon: (idare) 2.4370 (Yazı işleri) 2. 4379Sayısı 5 Kurut 
IS~ Yıl•Sayu49 idare yeri: latanbul, Ankara ca. Yakıt Yur~d~u~~u~m::;a:;r~t~e~·~·~l~T~e~·~r;!in:ı;e~v~v==~;,.:un:;c;;::;u~a~y~~.,~~~~~=:::;~:==~~;===~~r==·=== 

Türk -- Rus Dostluk Muahedesi Temdit Ve Yeni 
Muk 1 D•• A k d • Ed.Jd• [Buna dair resmi tebliğ veyenl ave e un n ara a ımza 1 1 mukavele 2lnel sayıfamızdadır] 

Cümhuriyetimizin dokuzuncu yılı 
Bütün memlekette sevinç tezahüratı 

arasında tes'it edildi 

Millet Meclis 
bugün açılıyor 

TeşklU\tl esaslyenln 
tadili ihtimali 
kuvvetienlyor 

Sağlam bir l<ira 
mukavelesi 
Nasıl yapılır? 

VAKIT'ın avukatı, okuyucula· 
rana bir hizmette bulunuyor 

:Ankara, 30 (Telefon) - Yarm (Bu
gii'n) üçüncü Büyük Millet Meclisi 
Reisicümhur Hazretlerinin nutukla 
ile açılacak, bu suretle meclisin ilk 
me11&t senesi ~lamış olacaktır. Bu 
münasebetle Ankarada toplanan 
meb'uslar arasında cereyan eden hu 
susl mUkllemelerde Millet Meclisini.il 
aenelik mesa.İflİni Uç ay fasıla ile iki 

ye ayırmak fikri münakaşa edilmek 

Mal sahibi ile kiraa arasındaki 
UıtiUiflar çok zaman etraflı, sağlam 
bir mukavele yapnıanıaktan ileri gc-
lir. 

Yann size bir mukavele mlinune-
si takdim edeceğiz. 

Bu nümune yeni kanunlardan 
sonra geçirilen bütün tecrübeltrden 
istifade ederek vücude getirHiyor. 

tedir. Bazılen bütçenin Meclise martl-------~--~:----' 
iptidastnda verilerek mayısa ka~~r Fevzi Pş. Hz. 
m~ere ve inta\ını, sonra meclısın 
tatile girerek eylMde toplanmBSinı bl j f 
ve teşrinisanirun sonuna kadar çalış- ErkAnı Har ye re s .. 
masını daha faydalı bulmaktadır. mlz şehrimize geliyor 
Bunlara göre meeli&in altı ay devam- A k 30 (T 1 f ) _ Bil-
ir şekilde tatili, hükOmeq uzun müd- n ara, e ~ on • • • 
det murakabesiz bırakmak gibi mah- yilk Erkanı Harbıye re111mm 
zorlar doğurmaktadır. Diğer bazıJa. Fevzi Pş. Hz. 6ğle trenile lıtan
n da faaliyetiın ikiye aynlmasında bula hareket etti. iımitte donan
daha başka mahzurlar ileri sürmek- maya teftif ettikten 10ma doğru 

CUmharlyet beynmı gUnU BUyUk reisimiz Ankarada yeni yapılan BUyDk erklnı hallblye 
blna•ının açdma resminde 

tedirler. latanbula gidecektir. 
Meclis açıldıktan 110Dra bu mese-

lenin mevzuu bahsolacağı ve birinci 
fikir •abul edilirse teşkilAtı es'lBiye 
kanununun ona göre tetkik ve tadil 

Çekoslovak sefirinin çaJ 
zlyafeU Cftmharlyetfmfdn dokuzuncu )'ll 

dön o.mu, memleketlmfdn IMr tarafın- --~-

da cOfkm Te içten gelme sevinç tezaı
burJanla tes'it olu.nmuştur. BütUn 
tehirlerimiz baştan başa. bayraklan
DUzla donatılmış, birçok yerlerde 
hallmıı 1>8yflk kaUleler haUnde geçti
&.I mıua&Klaraa ns .:IUllllunyeı aıayı• 
rmm ıflzerPlılannda m.fer taldan 
711Pılmıftır. 

Ankara muhabirimiz, hUk!ımet 
merkezimideki tezahurat ve mera,. 
ani şöyle anlatıyor: 

Ankara da 
Halk daha sabahtan sokaklara dö

kUlmüttiL Saat sekizde bütUn cadde
ler hınca hmç dolmuştu. Geçit ns
mlnf.n saat H te başlaması mukarrer 
oldafu halde daha erkenden 15 bin 
kifllik tribün ve paTYOnlar dolmuş
tu. Ordu ve vekAlet erkAnile, sefir 
Ye meb'uslar birer birer gelmiye baş
lamıtlar, polis kalabalığı nazan 
dikkate alarak ellerinde vesika olan
lara bile müsaade edemiyecek bir va.. 
sleJt alnuftı. Saat tam on Uç
te Gazı Hazretleri hallan alkışları a,. 
raunda Mecilae teşrif ettiler. Bu 
•rada ~IAI m&l'fl çalınıyor, halk 
da içten gelen eevin~ ve muhabbetle 
Ulu Gazfaini alkıtlıyordu. 

Resmi kabul bir saat sUrdlL Mec-ı 
Jts Rei9t Kizım, Batvekfl ls~t, Bü
yük Erklm Harbiye ReW Fevzi Pa. 
1Alarla, vekiller, meb'uslar, ordu 
müf ettiflerf, Milli Müdafaa erkanı 
n ümerası, vekAletler erkAnr, An. 
kara polis, belediye ve cemJyeti umu
miye azalan, C. H. F. , Himayei 
Etfal, HilAliahmer ve müeaeesatı 
maliye mümessil ve direktörleri ve 
ecnebi sefaretler erklrule misaffrimiz 
bulunan Sovyet tOralar ittihadı ha-

Başvekilimiz 
M. Musollnlnln dave
tini memnuniyetle 

kabul etti 
Ank era, 30 ( A.A ) - Resmi 

mabafilden istibbarabmııa göre 

İtalyan Baıvekili M. Muaolini 
Hz. nin İtalyanın Ankara büyük 
elçisi vasıtasile Başvekil ismet 
p,_ Hı. nin Romayı ziyareti hak 
kında vuku bulan daveti hakiki 
bir memnuniyetle kabul edilmiı· 
tir. Bu seyahatin ne vakit vuku 
balacajı yakında tayia edile· 
cektir. 

lstanbulda cumhuriyet bayramını tes'it 

riciye komiseri M. Lltvinof ve ef i
kalar.ı ziyaret ve tebrikatta bulunan 
zevat arasında idi 

Gazi Hazretleri saat 14 te ismet, 
Kium ve Fevzi Paşalarla birlikte 
pavyona teşrif ettiler. Gazi Hazret
lerinin pavyonu tam ortada idi, aziz 
misafirimiz M. Litfinof da bu pav
yonda idi. 

Gazi Hazretleri merasim progra
mını buradan tetkik ettiler. Resmj ge
çit başladığı zaman evvel! sekizinci 
fırkanın sırasile muhafız kıtaatı, sü
vari, topçu alayları, muhabere, de· 
miryolu, istihkflm bölükleri geçtiler, 
Bunu tanklara bağlanmış tayyare 
topları ve kıtaatı, müstakil jandar
ma taburu, bahriye a keri takip et-

tL Burada e111 tayyare de alçaktan 
uçarak merasime iştirak ediyordu. 
Vecihi bey de burada tayyaresile teb· 
rik kartlan atıyordu. 

Her kıt'a geçtikçe bütün pavyon· 
lardan bir alkış tuf a.nı kopuyordu. 
Bahriye .. askerlerinden 80nra bayrak· 
lan en onde olmak iizere memleke
tin muhtelif yerlerinden gelen (2000) 
izci geçti. Ve pek çok alkı~landı. 

.Bu suretle merasirn bit.mi; oluyor
du. 

Gazi Hazretleri halkın alkış tufa. 
nı arasında köşklerine gittiler. 

Akşam Te\"fik RUştU bey bir ak· 
şam yemeği ziyafeti ,.erdL 

Gece her sene verilmes'I muut o
( Alt tarafı 6 ına sayıfada ) 

Acazenın ( tt·?l 
\. J 

9 Dellaesl 
Muharriri - Nlzameddln NazH 

Dikkat - Bu esere alt renkll ve renk•lz re•lmler, resHm 
MUnlf Fehim tarafından ıapdacakbr. 

olunacağı anlaşılmaktadır. 

Fırka grupu toplanıyor 

Ankara, 30 (Yakıt) - ÇekoslovalC 
elçisi Hariciye vekilimiz Tevfik Rüş
tü Beyin şerefine bir çay ziyafeti Tel"o 
miş, bu ziyafette hariciyemiz erkl
nı da hazır bulunmuştur. 

M.G,..ndl, Romaya avdet etti 
Roma, 29 (A.A.) - Berlinden av· 

det eden M. Grandi saat 8,15 te Ro-

Ankara, 30 (Telefon) - Halk Fır
liası Meclis grupu yann (Bugün) 
toplanacaktır. Bu içtimada Meclis re
illitine namzet söeteriJeceği, reis ve
idil, kAtip, idare Amiri gibi riyaset df· 
vanmın diğer azasına ait inti.'ıabatrn 
serbest bırakılacağı anlaşılmaktadrr. maya gelmiştir. 

Maç Dünkü mühim 

Türk-Yunan takımları 
1-1 berabere kaldılar 

. ... .. .. ......._ ..... ~,, .... ,,.,,. ...... .., .. .,...... 

Yağmur altında kalan binlerce halkın 
çektiği azabı hlkAye etmek çok gtlçtllr 

Yunan •porcalan, ellerlnde barraklan111ız halkı .. 11mhrorlar 

Aylardanberi dedikodusu yapılan, stadyumun kapısından ezilmeden bir 
tUrlil türlü tahminlere yol açan Yu· tarafı bertilmeden girmek bile bir mu 
nan muhtelitile Galatasaray - Fe- vaffakıyettL Saat birde içeride otura
ner muhtelitleri arasmdaki ilk maç __ [ _A_lt_ta_r_ah_S_i_nc_i_s.....;ay_ıf_am_ız_da_dı_r...;]:...
dün yapıldı ve Hd takım biru sayıı.r.--.--ıKarilerimize haurlauyoruz.----...• 
ile bera.bere kaldılar. G. F. muhte- Istanbul Telefon 
Iiti fena teşkil edHm.lşti. Burıa 
rağmen ua.ml derecede kötU ve mu- Santralı 
vaffakıyetsiz bir oyun görterdL Bu- 29 Teşrinlevel 1931 tarihinde 
na mukabil Yunan takımı ve bu takı- OTOMATiK olarak, ışlemi)·e baş-
ının bilhassa defans kısmı tahminin Jamışur. 
fevkinde güzel bir maç yaptı. Bütün telefon abonelerinin eski te-

Maçı bu suretle kısaca işaret et. lefon rehberlerini iSTiMALDEN 
tikten ~nra tafsilata geçmek için sa- l KALDIRMALARI rica olunur. J 
at on ikldeo başhyahm. Stad.} umun - ._ Telefon numaramız -- -
berbat, dar azaplı kapısı bu saatte Bugünden itibaren gazetemizin "Yaza 
açılmış ve kapmın önürıü dolduran işleri,. ne alt telefon numarası 2,4.'i79 
eeylrd kafilelerj tribünleri bir dalga olmuıtur. idare numaramız eskisi ribl 
cibi doldurmıya bqlamııtı. Artık '94370 dJr, 
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T'i,' C.ARET . ) 

\PE.IKTİ'S~T 

Zahire fiatlarının daha ziyade düşe
ceği tahmin edilmektedir 

Son günlerde zahire fiatlerinin 
memleketimizin her tarafında 
pek fazla dUıtUğü malumdur. 

Meseli geçen sene Adanada 
11 kuruşa kadar satılan buğday 
bu sene 4 kuruşa dUşmüttür. Bir 
iki gilndenberi Haydarpaşaya 
800 vagondan fazla zahire gel
miştir. Devlet demiryolları ida
resinin Anadoluda bir müddet za-
hire nakliyatı için vagon vere· 
mlyeceği söylenmektedir. Bu 
takdirde Anadoluda fiatlerin da· 
ha ziyade düşeceği talimin edil
mektedir. 

Bedava g6z taşı vurllecek 
iktısat vekaleti ziraat müdür-

lüklerine gönderdiği bir tamim
de ziraat mevsiminin başlamak 
nzre olması itibarile hububat ve 
bilhassa buğdaylara çok ziyan 
veren hastalıklarla mücadele et
mek için tedarikten aciz çiftçile· 
re meccanen göz taşı verllece&-i
ni bildirmiştir. 

lzmlrde Uzum, incir ve 
afyon s tışı 

İzmir, 28 (A.A) - Bugün 33 
kuruş 30 paradan 55 kuruşa ka· 
dar 690 çuval Uzüm 8 kuruştan 
32 kuruşa kadar 6178 çuval in· 
cir ve 900 kuruştan 25 sandık 
Akşehir afyonu satılmıştır. 

• 
lngilterede yeni kabine 
nasıl teşekkül edecek? 

Eski maliye nazırı di or ki : 
Bu müthiş mağlubiyet işçi fırkasının 

sonu demek değildir 
Londra, 29 (A.A) -intihabat 

hakkanda alınan son neticeler 
şunlardır: 

615 Meb'ustan 608 i imdiden 
intihap edilmiıtir. intihap edilen
ler şu veçhile tasnif edilmektedir: 

Hükumet bloku: Muhafazakar 
meb'us 471, Nesyonal liberal 
meb'us 63, Nasyonal amele meb'
us 14, Müstakil niıayonal 3, Hü
kümet bloku için cem'an 551 
meb'us. 

Muba.lefet grupu: Amele meb'
as 48, Liberal meb'us 7, Masta· 
kil meb'us 2, Yekun 57 

Muhafazakarlar 207 sandalya 
kazanmışlar ve amele fırkası da 
232 sandalya kaybetmiştir. Ame· 
le fırkaaınm 36 kadın namıedin· 
den hepsi mağlup olmuştur. 
Sabık maliye naznı ne diyor? 

Londra, 28 (A.A.] - Siyasi 
hayattan çekilen sabık maliye 
naıırı M. Snovden neirettiği bir 
beyannamede diyor ki: 
"Milyonlarca kadın le erkek eski 
aiyaıt kanaatlerine iştirak etme· 
dUtleti namzetlerin lehinde rey 
vermekle munhasıran bilyük Bri
tüyanın mUıklllltı yenmeğe az
metmiı olduğunu bntnn cihana 
itpri: etmek maksadını takıp 
etmiştir. 

tut fırkasının uğradığı f eJA
ketten çok mUteessirim. Bu f e
lik et İfçi firkasımn ıonu demek 
değildir. itçi fırkası tekrar doğ
rulacaktır. Fakat bu ancak mu .. 
tabassır \'e cesur liderlerle ka .. 
bildir.,. 

Londra, (A.A.]- M. Mac Do .. 
naldın istirahate pek ziyade ih .. 
tiyacı olmakla beraber teamUl 
mucebince Londra ıehremini ta· 
rafından 9 teırinisanide verilecek 
~yafet vaktine kadar garecek 
birçok iıleri bulunmaktadır. 

M. Mac~ Donald bu ziyafette 
Adet oldugu llzere, mfibim bir 
ıiyaıi nutuk s&yliyecektir. Bu 
nutuk büyük bir ehemmiyeti 
haiz olacakbr. 

Ziyafetin ertesi günü parla-
mento mutantan bir surette açı· 
iacaktır. 
lnglll:ı lntlhatiatındatt sonra 

Amerikan mUtileatı 
Londra 29 (A.A.] - Vaşing

tondan verilen haberlere göre 
lngiliz intihabatının neticelerin
den dolayı hissedilen memnuni
yetin, bilabara tatbik edilecek 

gümrük tarifelerinin yapacağı 
aksi tesirlerden mütevellit endi .. 
şe hasebile kongre mabafUinde 
azalmakta olduğu söylenmektedir. 

Fransız gazetelerlnln 
mUtalealara 

Paris, 28 ( A.A ) - Echo de 
Paris diyor ki: ingilterede sos· 
yalizm mağlup olmuştur. Bunun 
cihandaki ve bilhassa Franıadaki 
tesiri büyük olacakbr. Amele 
f,rkaıı tarafından iki .seııedenheri 
takip edilmekte olan siyaset, 
krediye ve sermayeye itimatsız

lık telkin etmek suretile kısmen 
şimdiki İngiliz buhranını intaç 
etmiştir. Bu intihababn cihanm 
vaziyetini düzeltecek liir hare· 
kete mukaddime olması müm· 
kündür. 

Paris, 28 (A.A) - Fransız 
Sosyalist mahafili inğiliz intiha· 
batı münasebetile «İrtica» dedik
leri kuvvetin muzafferiyetinden 
bahsetmektedir. Bu mahafil bu 
mağllıbiyeti sosyalizmin diğer si· 
yasi fırkalara para kuvvetlerine 
ve bOyük gazetelere tellHn et
mekte olduğu kine atfetmekte
dirler. 

lstanbulu bomba· 
lıyan tayyareci 

ingilterede pek meıhur 1ayılan 
tayyareci Kenet, yeğeni Mis Kora 
ile evlenmiştir. · 

Binbaıı Kenet, harbi umumide 
lstanbul üz.erinde uçup Harbiye 
heıaretine bomba lHbet ettiren 
tayyareci olduğnnu İngiltere ia· 
zeteleri yazmaktadırlar. 

1 D~~ili1 Harici Soa Telgrallar 
ııııiıİlll-İııllııiıl-~ 

Türk - Rus dostl1ık muahedesi temdit edildi 

Gazi Hz. Moskovaya seyahat etme~ 
arzusu 

M. Litvinof 

izhar buyurdular. 
bugün şehrimize geliyor 

rnisaf irlerimize fevkalade ntıfııt : 
mişler, kendilerile hep Fransııcn ~ "Bir taraftan Sovyet sosyallc;t 

cilmhurlyctıerl ittihadı hariciye ko
miserf 1\1. Lltvinof ile diğer taraftan 
Türkiye cümhuriyeti Ba.,veklH is
met P~c;a ye Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü hey arasında gayet samtmt 
mükalemeler cereyan etmiştir. Sov· 
yet Jttihadının TUrklyeaeki sefiri l\f. 
Suriç i1e Tilrklyenin Moskova sefiri 
Hüseyin Ragıp beyin de iştirak ettik
leri bu konuşmalarda iki memleket 
mlinnsehntına taalltik eden mesele
lerle bUyiik beynelmilel meseleler 
üzerinde mlidaYelel efkar eilllmlştir. 
Bu muhavereler sayesinde eYVc1A bun 

dan on &ene e'V\·el tahtim edilen TUr
klye - ovyet dostıuğiınun istinat et
tiği temellerin sağlamlığı Ti sani
yen şimaikl TUrk - Ru tküsaat fi\U· 
nasebatının arz ve irse eUlği bU· 
yük inkişaf imkAnlnn bir kere daha 
sabit olmu tur. Sulhün muhafazası
nı ve fkl memleket arasında mevcut 
samlmt Te srkı münasebetlerin tdfl. 
meslnl istihdaf edeın bu mUlfikflttnr 
esnasında tarafeynin en tam ve mut-
lak fikir mutabakatr müşahede olun· 
muştur. 

M. Litvinof Sovyetler hükömeti 
ittihadı namına bundan bir müddet 

evvel muahedeye nihayet vermek ar
zustmdan diğer tarafı haberdar et
meme yukarda dkredflen muahede 
ve protokoller yeniden bir &ene müd
detle kendiliğinden tecdit edilmiş ad
dolunacaklardır. 

Madde 2 - lşbu protokol tatbikin
den itibaren meYılil.i mef'iyete girecek 
ve bu Wdilt keyfiyeti de iki taraftan 
her blrlnce di er akit tarafa ıelıllğ 
olunacaktir. Ankarada 30 te§rinic\'· 
nl 1981 tarihinde iki nUsha olarak 
tanzim edHmlştlr. 

Oa•I Hz. nln a8alerl 
Ankara* 30 (Telefon) - M. LitvJ. 

notun cumhuriyet bayramında bura-

da bulunmflSI 1'Urk - Ru do tluğu
nun samltı.Uret derecesini gö.steten 

kty;tttetll teühUrata Testle verdi. l\tc
Hl:!htıe ljtlral< eden askerlerim!z :M. 
Lltvinof ile 'ifüi.lyetl tarafından fevka
lA.de takdir edildi. O gece mlsaflrJmJ:ı 

refine Aflkara palasta bir ziyafet 
venllmii ve bi~zat Gazi HatretlN·l ıi
ynset buyurmu lardır. Saat 11 de Gn· 
zt Ht. Halit fırka5ınm gene Ahkarn 
palasta verdiği baloyu şereflendir
miş, M. Litvinof ile zevcesi ,.e l\I. Su
riç de sabaha kadar Gazi Hz. nin 
tıezaınae bulunmuşlardır. Gazi llz. 

e'·"eı 1\1. surlç tara~ından l\fo~lO- Japonya Ruıyadan 
vayı ziyaret etmesi içın İsmet Pıtşa-

ya yapılan da,·etı tekrar eylemi§ ve ıtlphelenlyor 
bu davet mUşarürtUeyh Ulrarındifi 
bUyUk bir mahzuılyetle kil.but edil· 
mlştir. Zfyiireln tarihi bİJd.hare ta. 
yin olunacaktır. 

Yukar1d settteredar temasların en 
me.s'ut neticelerinden biti Pafiste 17 

kfinunuevvel 1925 törihlnde imzala
nan do tluk Te bitaraflık muaheaesı
nln ve buna merbut olan a)1tr tarihli 
üç protoko1lUt \'e Ankaftlaa imıala
nnn 17 kanunuevvel 1929 tarihli lem· 
dit protökolünUn ve keza Ahkatıtda 
imzalanan 7 mart 1931 taiillii bahfl 
protokolün mer'Jyet muaaetletinlr; 
temdidi olmuştur. 

Ank:tt1l, SO (J\ıAı) - TUtklye cUm
hurJyetı hUkumctile Sovyet soeyalisl 

cUmhurlyetleri tttihatlı hUkömetı de
vamlı, tal:ıtt ve samlmt dostluk m~ 
nasebetlerlnl :idaıne ve tlö.lıa ılydc 

tnrs'Jnlnl mlltekabil inenfaatlerlne n 
milteh i oldukları arzuya muva
fık bularak Pariste 17 kanunuevvel 

1925 tarihinde fıhznlannn dostluk ve 
bitaraflık muahedesini Te aym ta. 
rihlt mii2eyyel üç protokol ile Anka
rada imzalanan 17 kinunuevvel 1929 
tarihli bahriye protokolünün mer'i· 

yet mU8detini temdide karar nrmiş
le.r ve bu husu ta bit taraftan TUrki· 
YÇ cümliutiyeti Hariciye velüli dok· 
tdr Tevfik Rüştü n SoTyel sösya-

1.Ist cUmhurlyetlcri lttihadındaM Tür· 
kfYe f eVkal!lde sefir \·e murahhası 
Hüseyin ltagrp beylerin ve diğer ta
vinof ,.e Sovyet sosyalisı cümhuı iyct· 
leri ittihadı hariciye komiseri M. I.it· 
vbıof ve Sovyet sosyali t cümhuri-

leri ittihadının Türkiyedeki fevkala· 
de sefir ve murahhası M. Suriçi ta· 
yin etmişlerdir. Her iki taraf nıu-

. fiilthMlan u~uı n ltaideye muvafık 
görUlen S!il!ltiyetnamelerini yekdi· 

ğe~e tebliğ ettikten sonra aşağıdaki 
ahkO.mı tesbit etmişlerdir: 

Madde 1 - Pafiste 17 kanunuev· 
vel 1925 te aktolunlin dostluk ve bita· 
raflık muahedesi ve aynı tarihli mü· 

zeyyel ilç protokol ile Atıkarada im· 
zalanan 17 kanunuevvel 1929 tarihli 

Çin, lr mUld•t için leponlar 
al rh 81CI her IUrlU liareket• 

lerl nlliily t verlror 
Tokyo,29(A.A) .. Ciddt hadiseler 

vultua gelmesinden endişe eden 
Japonya hariciye nazırı M. Sbide 
hare MqskoYadaki Japön sefirini 
Sovyet kıtaabnın Mançuri hudu
dundaki harekAtınll dair haber 
dolayısile basıl olan endişeyi 

Sovyet hUknmetine iblağ memur 
eyleiitittlr. 

Mumalleyb, ayni ıamanila se
firin Sövyet buknmetintlen Ja· 

on kıta~tını eHdıteye ôUşUrecek 
h r törlU laaliyetten istinkaf et
me.ini fiCaya memuf eylemiştir. 

Tokyo, 28 (A.A.)- Changbai
dan Reogo ajan ına bildirildiği
iie g8re Cbabı-Hai-Chek, Nan
kin bükômeti zımamdarlarındm 
reylerini aldıktan sonra Cemiye
ti Akvam meclisi toplanıncaya 
kadar Japonların aleyhindeki her 
türlü harekata nihayet veriİme
ıine dair olan emirnameyi im
zal•mııtir. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Hükumet 
Çinin rlaytls'zlik göstercliği mua
hedeler hakkında tanzim etliği 
bir Jiıteyi Cemiyeti Akvam mec
lisinin gelecek içtimamda tndi 
etmeie karar vermiştir. 

Milli mUdafaa vekAletlle BU· 
rUk erklnı harbiye riya eti 

binalarenın ku,at resmi 
Afıkılföı 29 (A.A.) - Büyük Er

kAnı Harbiye \'e Mitli l\tudafafi ,.e-
kaleti yeni binalarının kü:;-at re~mi 
bu sabah saat onda yapılmıştır. 

ReisicUmhur Hazretlerilc Hüyük 
Millet Meclisi Re.isi Kazım, ve Raşve
kil İ!>met P~qalar Hazeratı, Heyeti 
vekile erld\nı, meb'uslar, devnir rü

esa ve erkanı, ordu müf ettlşleri, l\til
li Müdafaa \'e BüyUk Erkfmı Harbi· 

1 

rüşmu.,1er, bir aralık Ru ya ve !ı" 
lar hakkında çok takdirk!ir so ' 
.söylemiş ,.e Rusyayı yakından ~ 
mek ,.e takdir etmek için bir d, 
Moslrovaya seyahat etmek üm.~ -
beslediğini söylemişlerdir. Bu sat. -
misaflr1erlmlzl son acreee meii14' -
etmi tir. Denebilir ki M. LitVinO~ 
Anlrnra ziyaret( Türk - Rus do!., 
ğunun kemali noktasından başU 
şına bir hadise olmuştur. 
M. Lltvlnof şehrimize dand~ 

Anknra, 30 (Telefon) - Me1' 
Reisimiz Kazım Paşa bugUn M. -,, 
~inof erefine bir öğle ziytıf eti ff 
Zlyaf ette Daşvekilimlzle vekiller',~ 
yet sefiri hazır bulundular. SllJl"'ltf 
te de Gazi çif Uiğintle JUyıısetkUttı illi 
ktltibl umumisi '.l'evfik bey tarafııt 
bir çay Ziyafeti verildi. 

M. Utvhtof cenaptan ak ti1; 
susi trenle 1 tanbula hareket 
lstnsyonda Hal'.iclye, Adliye \'e iJ/I 
li Müdafaa Yeldllerile Rlyasetfc Iİ 
hur umumi katibi Tevfik bey, 11 
dye ve Sovyet ef areti erkim t•" 
fından teşyi edildi. 

Madam Litvinofa da Haricil"'t fi 
kilimizle meclis reisimizin refika~ 
namlarına hüketler takdim olundıJı 

Kıbrısta 

Tevklfat ctevam ediyor 
Larnaca, 28 (A.A) - Linı•" 

solda İngilizler aleyhindeki har~ 
ket bugün daha gilrültülU b~ 
şekil almıştır. Limassol ingili' 
aleyhtarlığının merkezi bali111 

gelmittir. 
Gece muayyen saatten sonl'f 

ışık yakılması menedilm~ştir. 
Dün akıam karanlık b&1takt•' 

biraz sonra sokaklarda ba.zı kidl
seler tevkif etlilmiştir. 

Nicosia, 19 (A.A) - Vali iİI 
Ronald Storrs, Kıbrıs adaaındl 
sük\in ve intizamın temini mak' 
sadile hükumetin salAbiyetleriJll 
tevsi ve teşmil eden yeni bit 
nizamname neşretmiıtir. 

Nicosiatla tam bir. silkun v4f' 
dır. Famttgoustada asker kat'alatl 
polis · ızif esi yapmaktadırlat1 

isyan hareketinin iki reisi tevkif 
edilmiştir. 

F amagousta Uzerınde tayyato"' 
ler uçmaktadır.Maamafih adanıf 
muhtelif noktalarında bilhassaS• 
lamda askeri meTkilerin yakıl
dıklau söyleniyor. Birçok tevkifti 
yapılmıştır. ingiliı harp gemile" 
rinin ıııevcudiyeti l>Uyük bir iii'" 
nevi tesir yapmıştır. 

Kahire, 29 (A.A] - Bir ıuvatl 
bölUğünün Mısırdan Kıbrasa do!
ru hareket etmiş olduğu söyll" 
niyor. 

Q YE *4 

iki banka 
b'ıt' Safranbolu, 30 (Hususi muha 1 'J 

mizden) - Adapazarı banka ının 
üncü şubesi hükumet etkanı ve d•)lf 
birçok zC\'atın huzurile nçılmıştu·ı 

Aydrn, 30 (Yakıt} - Yeni ~.,,f 
lan milli bnnka binasının kUşat ~ 
rasimi parlak bir surette icra ,diı" 
miştlr. 

temdit protokolil ve 7 matt 19Jl tii· 
n'hli bahriye protokolünün mer'iyet.o 

yenin ril~ \·e erkhı ayrıca birçi'J~ ~~~~~oiıııı!!~!!!!!!!~~~~!!!"'. 

Ieri inkıza tarihlerinden itibaren beş 
sette müddetle temdit olunmu tardır. 
Maahaza ft.l<lt taraflardan blrl be~ 

ümera n zabitan küşat rcsmhHle hn· 

iır tiulunmuşlaraır. ı 
ReislcUmhur Hz. binaların kUşa. 

dını bizzat icra buyurmuşlardır. Ga-1 etmi:ı:lerdir. 



.. 
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Edison ölümünden birkaç 

t\'vel IJU haberi aldı: 
..,oniye Amerikan şirketile Poliste Mıılı.;t mektepleri başlamııbr. Bu münasebetle ba· 

Koskado. zı makinelerin otomatik aksa· anlaşıldı bugün açılıyor mtnın veniden dejiıtirilmeıi ıı .. Sun'i kaoçuk keşredlldi. 
Edftolt dudB.klarmda son mahsulü 

keşfeden adamın gültim~rr..elerini 
MI! tqıyor. 

Sdlsonun sun't kaoçuğu laborat.U:'" 
Tarda. vücude getirmesi sadece kim. 
;ya Jçln bir kazanç, bir yeni terkip 

meydana çrkarmaktan ibaret değil
dir. Son keşif vakıa en modern sa
naylin iptidai maddesini ver~n me
darl:tr '' Ustu.va iklimlerinin keskin 
riineşi, bol yağmuru altında sadece 

tabiaün 1Aboratuvarında, tahia tin 
kendJ k~nlllne işliyen kimyagerleri 
ta:ttfından ,·Ucude getrilen ' 'ahsl 
elastikiyet Yerini tutacak. Ustüv; 

ıuneşlnin yaptıgını bir kimyagerin •il. bir elektrik prizi, üstüva yağmur
larının raptığı işi in c:;an zekası bir 
putada ışliyecf'k. 

l'!diS<>nun insaniyete ,., A.merika
ya bıraktığı son yadigar bu kadar 
plUoni.k bir ilim meselesi olmaktan 

ıiyade Amerika için bir siyaset Ye ik
tisat zaferi, üstil\"a memli?ketleriı 
medarlar mıhtakalarr için de hir s i
Ylliet n lktreat mUdaf aası olacaktır. 

Stın'I kaoçu.k otomobilde Tc mo· 
dern eanayJd4' tabiatın kaoçuğuna 
hükmettiği gün. Amerika vatnndn~r 
Otta Amerikanın kaoçuk ormanların
da., melez ırklarla döğüşmiyecek, An· 
glo- Sakson Amerikasından gelen 

sarışın insan Berzilya, Venezuel la or
manlarında Ford fabrikasının tel<er
leğini yapmıyacak .. Amerikan donan
m~ lAtin Amerikasında kaoç•lk !çin 
tehirleri topa tutmıyacak. t;eJecek 
rUnlenn kaoçuk muharebesi Iabora. 
tuvatlaşiyor .. 

Orta Amerika kaoçuk emperyallz
ftıinden kurtulacak, Brezilya orman
lirt kırtttızl tlerlliler için geniş nefes 

llınacak bir saha olacak, be:raz deri
llI•rffi ayakları sahillerde m,hJann
taM .. 

~dfAofiutt son keşfi Amerika ka
ıdar kaö uk müstemllkelerinin de ha. 
ltm demektir. 

SADRI ETEJI 

Kısa Haberler 

DerUlfUnunda - Yarın Darülfü· 
rfun diranı ve hukuk fakülte~i müderris· 
Jer meclisi toplanarak bazı me~eleleri 
neticelendirecektir. 

Rober KoleJte - T ürk talebe 
blrli~i ( ümhuriyet b:ıyr:ı.mı münıısebetılc 
bir ıfıera~im tertip etmiştir. 
Tıp temlyetlride - Ttirk tıp 

cemiyeti umumr heyeti rnelki akşam 

ceml\'et merkc?.inde hablık ilk ilmi iç
timaını 1.lfjmı~tıf. 

IÇtimaôa Apandisitin ronckenle teşhisi 
me\ zuu bahsolmuş, muallim Kazım Bey 
t~kiır ettiği lıslıl titbi '\ edıl d iği ıakdı rde 
AJ>ıiialsiı atfalatının vüzUe seksen kadar 
ı@,hfsl kaliıl olduğunu sôylemiş, nrticede 
bil Usulun Utöi t edı lme~i ve alınacak 
neticeyt göre tamim edilmesi kararla~-
urılmrşur. ~ 

.a •.• w wriı - ~ -

Tütün inhisar idaresı"nin tu''tün- Bir kişinin 61UmU ve iki kişinin 1 ' d b k ı 
yaralanmastle neticelenen Mıllet mektep erm e u 8 - r;ım jelmiıtir. 

terimize ecnebi piyasalarda mah- bir kavga şamdan itlbaten derslere ba,la- Otomatik telefonlarla na1ıl 
reç bulmak maksadile muhtelif Evvelki akıam Koskada feci nılacaktır. Yakın köylerle bera• konuşulacağını evvelce yaı:öllt• 
tirketlerle temasa geçtiğini, bu bir cinayet olmu, beş kişi muh- her İstanbul vilayeti dahilinde tık. Fakat bir daha bahsetmeyj 
meyanda bir Amerikan •iri<etile t l'f 1 • · d ı · 800 ·ıı t kt b' 1 caktır " e ı yer erın en yara anmış, ıç- mı e me e ı açı a · faydalı bulduk: 
de müzakerat yupıldığmı yaı:mış- ferinden birisi ölmüştür. Vak'a Bir haftadanberi kayıtlara devam r.vvel

4 
ahlte ı.u'ag~a kooulatak, tık. inhisar idaresile Amerikanın r. a ı.. ı 

şöyle olmuıtur. olunmaktadır. ve orta yukseklıkte d~vamh bir 
en büyük tütün şirketleri olan Koskada tramvay caddesinde (Millet mektepleri) nizamna-
Cadogan lnvestment, United Ci- l 1" gelı'ş'ı be'-lenı'l,.ceklir. 

tütüncü Hasan Ef. , evvelki ak- mesine göre iievam etmlyeH er· vızı lıntn K " • 
garette Stores, Civic Premıer şam saat yirmi üç buçuk sula- den ceza alınacal<lır. Gece de- Bu vızı l tıyı milteakıp aramlan 
Pipe, Reis Premier Pipe kum- kt d k k d t • • abonenin numarası madeni 

rmda dükkiinmda oturma a vam e emiyece a ımar ıçın panyalarımn mümessili M. Mau- 1 k ü · d 1 
iken Orhan, Edip, Aıiz ve Meh-. gündüzleri ders saatleri ayrıJmıştır yuvar a zerın e 11ra1ı e rice Symons arasında bir nıüd- k d d- d" "I k v 
met All isimler"ıode dört ki•ı Bu al<.ıam ıı:ehrin muhteUf maniaya a ar on uru ece e dellenberi yapılmakta olan mü- ., ., .., 

zakerat neticelenmiş ve mukave- dükkana girerek cığara istemiş- ıemtlerinde fetter alayları tertip her seyrinde kendi haline bıra• 
lenin esasları tesbit edilmiıtir. ler. Hasan bunlara cıgara ver- edilmiştir. Bir çok mektepler8e kılacakhr. Eğer çağırılan numa· 

M. Symons inhisar idaresile memiş ve gürültü de bundan kop- müsamereler verilecek ve halka ra meşgulse kalın ve devamlı 
mutabık kaldıktan sonra teklif- muştur. Bu sırada bunlardan miUet mekteplerinin temin ede· bir vızılh iıitilir. Bu takdirde 
ferini MaJiye vekaletine bildir· b' · · l k d'" .. d" t k k il 

. msı e e trig" i sön ur~uş or ceği faideler i:ıah olunaca tar. bı'raz sonra tekrar çağırma • mek Uzre dün Ankarava sritmiştır. k H 
arkadaş bıçaklan çekere a- Maarif mfü:IUrlüğü bu mUnase- zamdır. 

Bugüngii konferans 
Bugün saat 14,30 da Darülfü

nun konferans salonunda Bulgar 
gazetecileri heyeti reisi ve sabık 
ziraat nazm M. Vasıliyef (Bulia· 
ristanda ziraat hayatı) mevzulu 
bir konferans verecektir. Mem
leketimhi de ehemmiyetle ala
kadar eden bir meseleye temas 
etmesi ıtibarile mühim bir kıy· 
meti bulunan bu konferansa ala-
kadarlarm ve bilhas!a gençleri
mizin ehemmiyet verecekleri ta
biidir. 

Yunan doktorlar1nın mektubu 
Etibba odasına, Türk cerrah

lar cemiyetine ve Türk tıp ce-
miyetine Yunan tıp cemiyeti ta
rafından birer mektup gönderil
miştir. 

Mektuplarda, Yunan doktor
larının TUrk doktorlarile yakm· 
dan temas etmek arıusunda ol-
ul<ları ımaırilrnelite, bu müna-

sebetle Balkanlarda yapılması 
konferanstça l<ararleştmlan sıhhi 
teşkilatın biran evvel faaliyete 
geçmesi için iki memleket ara
sındaki münasebahn yakınlaşma
sı Hbumundan bahsedilmektedir. 

Bir kaç gün evvel şehrimize 
gelen İngiliz dainler velim ve 
Paris tlUyunu umumiye idare 
meclisi reisi M. Vayt dün Atmaya 
gitmistir. 
Hariciye mU&teşarhğı vekilligi 

Rabatsııhğmdan dolayı mezu. 
niyet almış olan hariciye müs
teşarı Numan beye vekalet eden 
Belgrat sefirimiz Haydar bey 
bugün ~ehrimize gelecektir. 

Numan beyin mezuniyet müd
deti henüz l:>ltmediğinden müs
teşarlık işlerini vekAlet emrinde 
bulunan sefirlerimizden biri idare 
edecektir . 

sanın üzerine atılmışlardır. Dük- betle mekteplere bir tamim gön· Aranılan numara ile kartala· 
kinm içinde be• kiti boğaz, bo- d • t' ı. 

., crmış ır. •ılamadıg~ ı ve bozuldukları haue.r ğaza bir müddet boğuşmuşlar Et;&nktiy lısesl mezunlers " ı f t 
H l t E k vermek için (05), t~ce ona aı asan, beş yerinden yara anmış ır. ren öy kız liıeıi mezunları 

Bunun üzerine Hasan da ta- cemiyeti tenelik kongre.ini dün sorulacak şeyler ~çhı de (Oİ) tiU· 
bancasını çekerek mlitecavlzlerln mektep binasınd• yapmıthr. Ye· marayı çağırmalıdır. 
üz~rin~ ateş etmiş ve bun~a~dan ni itlate he1etine LAtife Besim. · 
Azız ııe Orhanı ağır Edıbı de Ömer, Münire Adil, Zelıra f ev
hafif surette yaralamışt1r. fik, Necibe H. lar, yedek aza· 

Gürültüye yetişen polis İsmail lığa da Melahat, Sıdıka Tabir, 
Hakkı Ef. kavgacıları ayırmak Celil, Neriman, Süreyya Ha lir 
isterken o da elinden bıçakla ıeçilmişlerdir. 
yaralanmışbr. 

. Mecrublar hastahaneye götü- BUyUkeda elektrill 
rülmüşler, bunlardan yarası ağır 29 T eşrinievvelden itibaren 
olan Orhan hastahanede ölmüş- BUyUkadanın elektrik meselesi 
tur. Müddeiumumi muavini Nu- halledilmiş olaeakb. Fakat bir 
rettin B. ve polis merkezi tah- kısım tesisat henüz ikmal edile
kikata vaz'ıyet etmişlerdir. ilk mediğinden adada tenvirat bir 
tahkikatta kavganın ası1 sebebi hafta daha tehir edilm;şlir. 

. sigara meselesi oloıayıp Hasan 
ile bu dört kişi arasında evvel
den mevcut bir husumetin neti
cesi olduğu anlaşılmıştm Tahki
kat devanı etmektedir. . 

Feci bir kaza 
Pervane arasında iki sandal· 

cının ayakları kesildi 
Evvelki gün öğleden sonra 

köprünün Haydarpaşa iskelesin-
de feci bir kaza olmuştur. Saat 
on dört buçukta balakçı Şileli Ali 
ve Rize1i tlasan köprünün Hay· 
darpaşa iıkeleıinde sandal ile 
belileôikleri sırada köprüden 
kareket eden Kalamış vapuru 
sandala çarpmış, Ali ve Hasan 
denize düşmüşler, vapurun per
vanesi Alinin iki bacağım ve 
Hasanın da bir bacağını kır· 
mışhr. Mecruhlar hastahaneye 
!<aldırılmış ve kaza hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

YaAh müşteri 
_ Kedikpaşada oturan ut tamir-

cisi0 Nazaret,, evvelki akşam sar. 
hoş olarak bindiği bir oto
mobilin ücretini Yermek iste
memiı ve töf6t0n mliracaab üıe
rine meseleye müdahale etmek 
istiyen poliı Necip efendiyi de 
tahkir etmiştir. Naıı:aret hakkında 
zabıt varakası tutulmuı ve hak
kında takibata başlanmııtır. 

Yangın ba,ıangıcı 

Dun saat on hii' buçukta Ka- • 
siinpaşada CaiftH kebiil mahille
ıind~ Hacıahmet sökağıtırla "1611 

No. lı Şazlmenl H. an evinden 
yangın çıkmıt ve etrafa s~raye
tine meydan verilmeden söndU-
rülmüttür. Yapılan tahkikat ne• 
ticeıinde yangının mangaldan 
sıçırayan bir kıvılrımdan çıktığı 
an)afılmiŞt1r. 

--Şehir heberlerlmlzin bir 
kısmı 4 Uncu sarıfalladır. 

yeni sinema yıldızı 
TUrk mitdilr ? 

Akıam refjklerimizden biri, 
Amerikada Marian Manh iımi 

altında son zamanlarda sinema· 
cılığa llaşlıyan ve Con Barimnla 
birlikte bir filim çeviren artistin 

aslan Türk ve Iıtanbullu, aaıl is-. 
· minin de Selma olduğunu yaa• 
maktadır. 

Dl\n bu hususta karllerimildın 

birinden bir mektup aldık. Mek· 
tupta hUla!atan deniliyot ki: 

"iiml son zamanlardi lfldil· 
meye bişlanan Amerika sinema 
yıldm Mari~n Marshın lstanbul· 
lu ve Selma isminde bir Tiirk 
km olduğunu yazan gaı.ete ltir 
yanlithk yapmakta Te bir aiillile 
kurban gitmektedir. 

Çünkb, ismi meYıtıubihi Ma· . 
ridn Maun Anlil adal111ndan 
GDbanın Ttlnidad şehnndt! doi· 
muştur. Asıl ismi de Marialt 
Karanth'tar.,, 

Surlyede bir tanar6 
lstbsyonu 

BerutUüi (Y etıl Mersin) refiW· 
ml:ıe bildirildiğinl! 16re Halebe 
dört kilometre mesafede Nizip 
köyü civarında bOyilk bir tana· 

re istasyonu yapılmak 1ill'• 1 
milyon frank tahsis edilmiftir. 

1 
farkında olma clan :ısı lrnı"Şİr. GUr'etine kendj de hayret ediyordu. - Beni dl~yinlz, dediJ bu ak§anl 

Brevan da onu dinlemek mecburiye- buı·aya, simden kat't bir şef istıemeY.• 
tinde kalryordu: ,geldim; ben de mukabeleten !Jiıe bir 

_ Ben. M. Dütriyö'ye birçok şey- teklif ;yapacağım ... 

- Mntnınzel, siz Plllis hafi) esi o· 
lncak mışsınıı. ama n)nlıs olmuş .. 
Her halde filmler Aİtin bR ;ınızı don-
dürmiiş olacaktır. • 1. h'l' · b · · Dre"'an onun sözilnii Kt!8111ek 1*. r 

-35- - Dün akşam hiz in tiza r salonuna 
g;eldiğim ız v.aman1 Süzan huradn idi. 
Dizi kabul icin siz onu gönderdiniz. 
Acele ile ele boyun atkısın : burada 
unutmuş .. 

Jer söy ıye ı ırım, amma unun ıçın • d 
bana minnttar olmalısınız. Bir keli- gibi bir hareket yaptı, fakat Seell e· 

Polis hafiyesi omuzlarını kaHlırdı. ı 
_ Arkadaşım heni gelip gördüğü 

zaman, bir.isinin. kendisini kardeşin. 1 

den uzaklaştırdığını söylemişti. Bıı 

adam, sizsiniz. 
.B~van yılan gibi bir sesle: 
_ Eh, d~di, fena uydurulrnanuş. 
Bu defa Sesilin gözlel'I, polis hafi. 

ıesinfft göılerile karşılaşmıştı. Bre . 
nn sert bir sesle! 

- Beni uzun ttillddet sa~nta dinll
)'MeJC iiil zannediyorsunuz, rica ede
rim matmazel çıkınız. 

- llaJia değil. 
Se8 o kadar hakimiyet ~österiyor. 

du ki, Brevan tahakküm edilmiş ol
ma.ktan utiindı. Se6il de\'llm etti: 

- Beni dinliyeceksinir:, dedi, ~n 
lriıratta dn SUzana ait bir eşya gör· 
tUm. Bir hoyun atkısı .. 

-'" A .. Artık çok olUyorsunuı. 
:Breni\ kollarını knvuştul'muş, '\I(! 

tıaHle, bera11 nezaket onu dinlemeye 

azmetmiş bir ndam hali vardı. Falcnt 
Sesi! , onun bu haline :ıld ı rış etmi
yor. ,.e endişesini hi&;-cdi.rordu. 

- Ne tesadüf, dedi Brevan, burada 
bir boyun atkısı buluyorsunuz, H bu 
da nrkadaşmızın atkısı oluyor. Olur 
şey değil.. 

- Evet, mor bir hoyun atkısı. Stl
zan onu hana son defa gelclifö vakit 
lioynunda taşıyordu. Bin atkı içinde 
olsa Uınlnm. II<'nt burada koHur.un 
üzerine asılmıştı . b 

Brernn alay etti: 

- Bakınız bakalım, belki de hala 
oradadır. 

Fakat Brevanın tebessümü cali idi. 
Sesil aynı tavırla dernm etti: 

- Her halde boyun atk!sı. burava 
lswnllerelt konulmuş değildi, orada 
unutulmuş bir \'Bziyette idi. 

- Belki gökyüzünden oraya düş
müştür?. 

- Hayır, oraya, sahibi tarafından 

- lyi tasanm· ediyorsunuz. Fa· 
kat hütiin bunla rı hana ne di)t• anla· 
tıyorsunuz? Sizi dinlenıekteıı ba~kn 
yapılacak işim ) ol< nıu zannediyorsu· 
nuz. Dunu ue diye dün karôc:~i bura· 
ela iken söylemediniz, evi arar. bura· 
da olup olmadığını, polis filmlerin· 
de oldUğu gibi bulurduk. 

Brevan ayağa kalktı. 
- Geç kaldınız, Yanum. dedi, ar· 

tık şimdi tle beni rahat bırakır ve he
men gidersiniz. Komedya yetişir. 

Ağır elini kızın omuzuna koydu 
'fe bir elile kapıyı gös'U!rdj $esil ken· 
dini kurtardı: 

- .l<' ilhnkika, dedi, bunu dilıı söyJi. 
yecektim. Fakat arkadaşımııı izzeti 
nefsini muhafaza için yapmadım. 

- Yt>ter1 diyorum. 

lt'akat Sesi! hiç istifini bozmadı. 

me söylesem kati.. \'am etti: 
- Ne söyliyebilirsiniz ki - HilzRn ile münasebet dereceni& 
- Söyliyeceklerim si2j nazik bir beni alakadar etmez, ~n buraya bu 

mnkie koyabilir. mesele için gelmedim, sade, bırakı. 
_ Neden? nız Süzan kardeşile görüşsün •• 
_ Çünkü daha dü.n akşam odanız· tlrevnn omuzlarını silkti. Sesil a-

da hul nnan birisini aramak hehanesi· yağa kalkmıştı, i hin etti: 
le n onun Arjantinde olduğunu siiy- - Eğer buna da mani olursanız, 
lirerek namuslu adamlardan J>ara fünalesef oynadığını.ı rolU gidip M~ 
sızdıı·ı)·ord unuz. bUttlyöye haber vereceğim. 

- A ••• Gene mı lıaş1adınız? - Yok cn.ıtım ... 
- Dün akşam buradan !;lktıkb\n Artık 1!.-evan iyiden iyiye yelken-

sonra bir köşeye saklandrm, on heş leri SU}'a indirmişti. Mamafih 60n 

dakika ~onra Süzanın buradan sıktı- bir hamle ile: 

ğım gördüm.. - Korkacak bir şeyim yok Jd, 
- Ne dediniz? .. O halde gidip AÖ· dedi. Sesil cevap vermeden devam etti: 

rü~tünüz.. - M. Darföye kardeşinin burada 
Seı;il bu suale ~öyle cevap l·etdi ı olduğunu, siz onu dişatlarda imiş gi-
- Sü7.an gidip tüne]~ bindi. bi gösteı;rken sizinle beraber olduğu-
- Siz de ottunla mı blndinill? ttu söylemek mecburiyetinderllb. E-
Sesil bu hakimiyetihden istifade jet bunu derhal söylemedi.al bit, •· 

etmek istedi. Polis hafiyesinin ) umu- nllıya, kardeşinin ne "~ •14•· 
şadığını, zayıf bir vazi7ete düıtüf~~ fünu bHdirmek isteine4llf11idm ..... 
nil ıörliyordu. ı-...liüıiadl.-

' 
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1 Otlnln Ballerlerl 1 
Murahhaslar gittiler 

Refslcilmhorumuzon nutku bilttln Balkan
lılarda bilyiik bir tesir bırakmıştır 

Bulgar başvekilini Ankaraya çağırdık, 
davetimizi kabul etti 

Balkan konferansı müzakera
bna iştirak etmek üzere şehri· 
mize gelmiş olan murahhasların 
hemen hepsi memleketlerine 
dönmütlerdir. 

Yalnız Arnavutluk murahhas 
heyeti henüz şehrimizde bulun
maktadır. Yunan murahhasları 
ve gazetecileri evvelki gün cüm
huriyet bayramı münasebetile 
yapılan geçit resminde bulunduk
tan ıonra Patris vapurile Yuna
niıtana hareket etmi,Ierdir. 

Gelen haber }erden anlaşıldı
ğına göre Reisicümhur Hz. ta· 
rafından, balkan ,konferansının 
Ankarada aktedilen son celse 
ıinde söylenilen nutuk bütün 
Balkanlarda çok derin tesirler 
uyandırmış ve takdirlerle karşı
lanmı,tır. 

Balkan hükumetlerinin salahi
yettar ricali bu nutku Balkan 
devletleri için siyasi ve tarihi 
feraitin tam tetkikinden d<>i-
muş mühim, orijinal bir istika
met veçhesi olarak telakki et
mekte ve nutukta ileri sürülen 
fikirlerin ancak Gazi Hz. gibi 
düşüncesini bütün dünyaya 
açıkça ıöylemek kudretini 
kendinde bulan büyUk bir 
devlet adamı tarafından söy
lenebilecek derecede kuvvetli 
olduğunu söylemektedirler. 

Sofyada çıkan Zarya gazetesi 
Gazi hazretleri tarafından söyle
nilen nutkun yakın ıark millet
lerindeki anlaşma arzusunun en 
kunetli bir ifadesi olduğunu 
yazmakta ve Balkan iti!Af mda 
Türkiye tarahndan yapılmakta 
olan w büyük rolün rebper rolil 
oldugunu kaydetmektedir. 

Bulgaristan meb'usan meclisi
nin. Çarpmba günkn celsesinde 
yenı Başvekil M. Monchanoff 
programını okurken Balkan kon
feranıında dikkat Ye alakasını 
celbeden en mühim noktanın 
Türkiye Hariciye Tekili Tevfik 
Rilştll beyin akalliyetlere dair 
söylediği sözler olduğunu ve 
Tevfik Rüştil B. tarafından ileri 
ıürlllen fikri çok isabetli ve adi· 
)ine bulduğunu takdirkir bir li
ıanla ılSylemiı ve tiddetle alkıı· 
lanmışbr. 

Bulgar ve Yunan gazetecllerlnln 
te,ekkUrU 

Memleketimize gelerek Matbuat 
cemiyetimiz tarafından misafir edi
len Bulgar ve Yunan meslektaşlan
nuz lstanbuldan ayrıldıktan sonra 

Matbuat cemiyetim.izin reisi Hakkı 
Tank Beye birer ttlgraf ıönedrerek 
teşekkUrlerf ni ve dostluk hislerini bil· 
dimılşlerdlr. Bulgar gazet.ecilerJnln 
telgrafı Svflengrat istasyonundan, 
Yu•an gazetecilerinin telgrafı Patrls 
Tapurundan telsizle çeldlmfştır. Tel· 
grafiar §onlardır: 

Mlaallrperver topraklardan ayn· 
lırıiken batan malektaıları kardtıçe 
ıeldmlar ve gösterUen samımı lıilsnü 
kahw Ue orada bulunduğumuz gün
lerde hakkımızda miıtenıadiyen lbzal 
edilen dikkatlere en har tefekkürleri· 
mlzl takdim eder ve bugünlerin hafı. 
1'08ının ruhlarunua derin bir aurette 
nakfolmuı olduğunu Udve ederiz. 

Bulgar gazeteciler komitesi 
Taneff 

,,,k •ulannı urkederken bütün 
rnalefdaflanmıza d08lane aeldmlan. 
rnuı lbMI ederiz. Unutulmaz ve çok 
ni/JaBlr hDMil kabulünüzden müte
,,_.,. olarak "1.inüuoruz. Rulılan· 

mızda kardeş dostluk hisleri yaratan 
hatıraları muhafaza ediyoruz. 

Kraniotak.iı:; 

Bulgar ba,vekilJ Ankaraya 
geliyor 

Sofya, 25 ( A.A) - ( Balkan 
muhabiri mabsusumuı bildiriyor) 
Sefirimiz T eTfik Kamil bey dün 
Baıvekil M. Mouchanoffu ziyaret 
ederek Türkiye hükümetinin ken
disini Ankaraya davet ettiğini 
resmen tebliğ etmiştir. 

M. Mouchanoff bu nazikine 
davete bilhassa teşekkilr ederek 
ilk f1rsatta icabet edeceği ceva
bını vermiştir. Bulgar baıvekili 
kralın avdetini müteakip ve gü· 
nün en mühim meselelerini hallet
tikten sonra ağlebi ihtimal gele
cek ay zarhoda Ankaraya hare
ket edecektir. 

Ankaradakl murahhaslar 
Ankara, 30 (Telefon) - Cüm

huriyet bavramında bulunmak 
üzere burada kalan bazı Sırp ve 
Arnavut Balkan murahhasları ve 
M. Grigor V asilyef lstanbula 
hareket ettiler. 
Relslcilmhurumuzla 

Balkan hUkOmetlerl kralları ara• 
sında teati olunan telgraflar 

Ankara, 29 (A.A.) - Reisicümhur 
Hazretlerinin ikinci Balkan konf e
ransma iştirak eden devlet reislerine 
gönderdikleri telgrafın metni berveç
hi atidir: 

İkinci Balkan konferansı azasını 

bugün Ankarada kabul etmekle haki· 
ki bir memnuniyet hissettim. Arnavut 
milli teşekküllerinin mücteml roü
messilleri tarafından hakkımda ve 
Türk milleti hak:kmda izhar olunan 
temenniyattan pek mütehassis oldum. 
Bu vesile ile zatı haşmetpenahilcrinin 
saadetihali ve asil Arnavut (Yugos
Jav ve Romen) milletinin ferahı için 
en samimi temenniyatta bulunurken 
yalnız kendi hissiyatımı değil, bü
tün Türle milletinin hissiyatını da ifa· 
de eylemekte olduğumu zannediyo-
rum. 

Ankara, 29 (A.A.) - Arnavutluk, 
Yugoslavya ve Romanya krallann
dan, Reisicümhur Hazretlerine ge
len cevabi telgraflar aşağıdadır: 

İkinci Balkan konferansının içti
maı vesilesile zatı devletlerinin A'İ'· 
naTUt milletiyle şahsım hakkında iz
har buyurduktan temenniyattan pek 
mUWtaasis oldum. Kendi naruma 
ve Arnavut mUleti namma zatı dev
letlerinin saadetihaU ve asil Türle 
milletinin refahı için en samimi te
mennJyatta bulunmaktayım. 

Ahmet Zogo 
İkinci Balkan konferansının An· 

karada içtimaı vesilesiyle zatı dev· 
terinden şimdi alml§ oldufum liltUf. 
kArane telgraftan dolayı teşekkür 

eder ve TUrldyeniın büytiklUğU ve re· 
fahı ile zatı devletlerinin saadetfhali 
Jçin Yugoslav milleti namma ve ken· 
di namıma en samimi temenniyatc arz 
ve iblağ eylerim. 

I klnd Alexandre 
İkinci Balkan konferansmdakt Ro

men heyetbtln kabulü ftSfleelyle şah
sım Te memleketim hakkmda lf ade 
buyunıla.n sözlerden f evkalAd~ mU
tehll88is olarak en samimi teşekkUra
tımın kabulünU rlc:a ederim. 

Karol 
Yunan c:llmhur re.tsı M. Zaimis 

de şu telgrafı keşide etmiştir: 
"~sene Balkan konfM&nsı· 

nm Atmada toplandığı zaman aynı 
memnuniyeti his&etmlftlm. Oyle zan
nediyorum ki bu konf era.ns Balkan 
milletlerinin mUtekabilen anlaşmala
nna ve ken.di saadetleri emrinde te
karrilplerlne yardım edecektir. Bu 
ve&J.le ile zatı devletlerintn ve asil 
TUrll milletinin saadetine matuf te. 
mennlyatı ifade ederlcen bütfln Yu
nan milJHinln bu hus1istaki hfssiya 
tma tercllman oldufuma itimat bu
yunnanu.ı rica ederim. 

ZainU. 

.. .. -
GUNUN 

SİYASITİ 
Kıbrıs meselesi 

lngllterenln Kıbr1sı bırakma· 
sına lmkln yoktur ı 

Kıbrıs isyanının tafsilatı, gündelik 
matbuatımızın ehemmiyetle takip et
tiği meselelerden biri oldu. 

Bu isyanın sebepleri gamız değil. 
dir. Adadaki rum ekseriyetinin mü
him bir kısmı, senelerden beri Yuna
nistana iltihak etmek lehindedirler. 
Bunların uyandırdıkları hareket, ba. 
zan şiddetli bir mahiyet alıyor, bazan 
da daha mutedil bir şekilde görünü· 
yordu. 

Bu hareketin taraftarları, rum a
vukatlar, sarraflar, mektep muallim· 
Jeri, ve nihayet rum papaslarıdır. İn
giltere hükumeti, Ktbnsta, mesela 
Mısır ve Hindistanda yaptığı gibi şid· 
detle hareket etmemiş, bilakis onlara 
karşı son derece müsamahakar. bat
ta Iakayıt davranmıştı. 

İngiltere 1915 senesinde, Yunanis· 
tanın Türkiye aleyhinde umumi har· 
be iştiraki mukabilinde Kıbrıs adası
nı Yunanistana vermeyi teklif etmi~, 
fakat kral Kostanti.nin bitaraf kal
maya karar vermesi üzerine bu teklii 
geri alınmıştı. 

Daha sonra, Fransa Suriyeye çok 
yakın bir yerde olan Kıbnsın Yuna· 
nistana verilmesini arzu etmediğin· 
den İngiltere hükumeti Fransanm re
yini almadan Kıbrısı bir başka dev
lete ihale etmemeyi kabul etmişti. 

Bizzat Yunanistan, Kıbrıs adası 

hakkında hiç bir iddia dermeyan et
memekte ve İngilterenin bu adayı o-
na vermesini istememektedir. 1\1. Ye
nizelos, gerek Kıbrıs adası mesel~i
nin, gerek on iki ada meselesinin Yu-

nanistan için siyasi bir mesele teşkil 
etmediğini söyle:rniş bulunuyor. Bu 
itibar ile Kıbrıs isyanı beynelmilel 
bir mahiyeti haiz bulunmuyor. 

Meselenin İngiltere noktai naza
rından mahiyeti şudur: 

Krbrısta isyanı çıkaranlar b•ı ada
nın onu istemiyen bir memlekete il· 
bakını talep etmektedirler, llatta 
İngiıtereye göre Yunanistanın bu a· 
dayı müdafaaya kafi kuvveti de yok
tur. Onun için lngiltere bu adanın 
işgalinde devam edecek. İngiltere. di
ğer taraftan Kıbrıstaki ekseriyetin 
lisan ve harsına müdahale etnıediği 
gibi adadaki akalliyetin de bu gibi iş
lerine müdahale etmemektedir. 

Greta Garbonun Hususi Hayatı 
Yün çorap, erkek pijaması ve erkek 

iskarpinleri giyen bir yıldız ! 
Greta Garbo 

sevdiQI 
fotonraflarını vermekten hiç hoşlanmaz. 
bir arkadaşlle bu yUzden bozuşmuştur 

Yazan : Rilla P. Palmbo 
-9-

Fakat gündüz, onun kadar U· Lew boyuna Garbodan imzalı 
yuyan bir insanın bir de biitün gece fotoğraf Merdi. 
uyuması beklenemezdi. Ve akşam ye- Garbo, kendisinden böyle bir 
meklerini onun kadar geç yiyen bir istenince ekseriyetle yaptığı gibi 
insanın rahat, deliksiz bir uyku uyu- zünü dönüp gitmesi icap ederken, 
masına imkan yoktur. "Uyumadığı 

zamanlar, bir bardak; Glögg denen 
ve sıcak içilen bir lsveç içkisinden 
isterdi. Hele bu içki, kimi olsa uyut
mazdı. 

Kendisi uyumak istemeyince, e\·de 
kimsenin de uyumaya meyli olmadı

ğını zannederdi. Zil, bi.itün gece i:ıli· 
yerdi. Kedilerini isterdi. Su i ter,Ji, 
yahut bir gazete okuyacağı tutardı. 

gence iltifat gösteriyor ve "Rir g 
gelecek, sende bir fotoğrafım otac 
diyordu. 

Garbo; Lew'in gömlekll'rini be 
niyordu. Bir gün Lew hafif yeşil 
gömlek giymi~ti. Garbo, bunu pek 

ğendiğini söyledi. 
Ertesi günü stiidyodan e'·e dönil 

ce, bir kutu buldu. lçinde iki göml 

fu!ce yarısı oldu mu, muhakkak i te- vardı. Biri Garbonun beğendiği reıt 
necek bir şey bulurdu. te, öbürü toz penbeydi. Bunları Le 

Siğrit, hanımını hiç diki~ dikerken alıp göndermitşi. nirkaç gün ~on 
görmediğini söylüyor. Bütün dikişle- Garboya, henüz bir fotoğraf verme 
rini o dikiyormuş: diğini hatırlattı. Ye "Ben sana gö 

Garbonun tamir işleri pl'k ~oktu. Jeklerimi verdim. &n de ı esmini ye 
Bütün elbi!'eleri sade ,.e gelişigüzel 

dikilmişti. Erkek pijaması ciyiyordu. 
Pijamaların birçoğu ipekten ve hep
sinin de yakalan sıkı sıkıya düğme
liydi. Dışarda blUz yerin~ sırtında 

erkek gömleği görüyordunuz. llu 
gömleklerle, muhtelif renk ve desen
de erkek kıraYatı takardı. Çorapları 
halis ipekten değildi. Ve daima tami
re muhtaçtı. Çok defalar, bizim ls
veçte giydiğimiz hafif yün çoraplar
dan giyiyordu. Sıcak havalard:ı yn

nm çorap giyiyordu. Ayakkabıların
dan birçoğunu Gustav aldığını anla· 
tır: 

"Erkek ayakkaplannm en küçük
lerini tercih ediyordu. Bunlardan bel 
ki bir düzüne vardı. Yüksek ökçe sev
mezdi. Ismarladığı bu çe.şit ayak· 
kaplardan bir gün bir çift daha getir 
diğim zaman: Tam bizim gibi bekfır
lar için, değil mi Gustav! di,.Ye latife 
etmişti benimle.,, 

"Puse,, filme çekilirken: Garhonun 
Lew Ayers'ten hoşlandığı görulüyor· 
du. Bu delikanlı, son zamanlarda 
{Garp cephesinde) filmile ~öhret ka· 
zanmıştır. Gnrboyu çok defa Lew A· 
yers'le sohbet ederken görüyorlardı. 

meli~in .. , diye hir işarette bulund 
Garbonun yüzüne bir başkalık geld 
Döndü, yürüdü. Bundan sonra, b 
~avruk delikanlıyla öyle ~andan g' 
rüştüğünü gören olmadı. Eğer, gö 
lekleri imzalı fotoğraf almnk mak 
dile göndermişse yanlış düşünmüşf 
Resim, çocuğa nasip olmadı. 

"Garbo yüzüne bir şey kullanma 
dr. Onu bir defa olsun krem ı:-ürerke 
görmedim. Arada bir; yannldarrıt 

a1nını bir buz parçasile uğardı. JJıl 

nu; dediği gibi: Biraz ferahlamak 

~in" yapıyordu. Masasında yüz pud· 
rasile belli başlı tualet tnkımındll 
başka bir şey bulunmazdı. 

"Kokuyla da pek başı hoş değildı 
Masaı:;ında bir ~işe görürdük. Fakllt 
içindeki hiç eksilmezdi. Yalnı~ sahil' 
nunda, lavanta .1 eğlıı hAvılıyordV-

"Çalrşmadığı zamanlıır, saçla . ' 
kendi düzeltirdi. Duş altında. bıt 

İngiltere noktai nazanndan mese- .. : ...... h .. ük·~··: ..... ti·:·n···~i~ .. ;; .. ;~~b~y·;··~;;~: 
1 b d .b . :ıse, ume :. 
e un an ı arettir. rini asgari derecede mürakabe etme-

şampuan ynptıktan sonra papatra ça· 
yite oğalardı. Bunu, papatya tohtJ• 
mundan yapıyorduk. Saçları hafifle' 
tiyor ve parlak tutuyordu. Garbonuıt 
saçları dümdilzdür. Onları geriye t11· 
rar ve iki yandan kulııklarınm arJ<ıı· 
sına sıkıştırırdı. 

lngilterenin Kıbnstaki umumi va- sine mümaneat ediyorlardr. Hükumet 
llsine yardım eden teşrii bir heyet g~en yaz esnasından tevzin l~in it. 
vardır. Bu teşrii heyet yirmi dört halat rüsumunu arttırmak istemiş. 
azadan müteşekkildir. Bunl:ınn do· tesrii meclisteki rum aza ile akalliyet 
kuzu resmt memur, on ikisi rumlar :. ı 'h k'le mümes.9lleriı_ıden birinin i tı a 1 

tarafından intihap olunmuş aza, ü~ü bu tedbire karşı gelmişlerdi. 

Garbo, evine ilk taşındığı gündeıt" 

heri bir şey almamıştı. Giizel masJ 
örtüleri, kristal, yahut gümüş içki ~ 
kımlan ona TIZ geliyordu. Beraber 
bulunduğumuz milddetçe küçük bit 
vazo bile almamrştı. 

-Bitmedi-akalliyetlerin mümessilleridir. Rum Maksat bu gibi hareketlerl~ lngil. 
azanm takip ettikleri hattı hareket, d b 

.. k •-renin adadaki nüfuzunu nr ele- D iilb d · T ili • umumi valiyi, birçok muş llere düçar ı.e f ar e ayı em• en 
b·1 mek ve onun hfLkimiyetini elce uğ. B .. k 

etmiştir. Buna moka ı , umumi vali ugun a ıam l ESi 
fevkalade salahiyetini kullanmaya ratmaktır. . ~albuki Jo~d. P?~fild saat 21 ,30 da ISUKBUl BELED Y 

1929 senesının 28 teşrınısanısınde 
mecbur olmuş ve teşrii heyetin ihdas n 1 
ettiği müşkülftta galebe etmiştir. Kıbrıs adasını Yu~anistana ~ermek a m ussu l 8 r 

ı meselesinin tamamıle kapandıgıru ln- • 
Son ha.diselerden evve bu teşrii giltere hükumeti namına ilan etmic Pıyes 3 perde 

heyetteki rumlar, hükumetle teşriki ve bu suretle mesele ortadan kalk· Ayı - komedi-} 
mesaiden içtinap etmek yolunu tu~ 
muşlardı. mıştı. perde 

Kıbrıs hükQmetinin mürabahacılı· Kıbrıs rumlannın hu gibi isyan- Yazan: 
fi men için aldığı tedbirler rum sar· larla İngiltere hakimiyetinden lrnr- Gerolomo Rovetto 
raflannı son derece kızdırmış ve on- tulacaklarınr zannetmeleri abestir, Tercüme eden: 

~~~t~ ~~ 
1 1111 

ll\\Hll lan hükQmet aleyhtarlığına sevket- İngiltere hükumeti isyanı şiddetle Bedrettin 
mişti. takip ederek onu tenkil edecektir. TenzilAth Halk Gecesi 

Mektep . muallimlerile sarraflar O. R. Yakmda Kalbin Sesi 

OAlbert Preıean 
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GLO~YA 
BU AKŞAM fevkıl!de GALA olarak: A L B E R T P R E J E A N'nın ANNA· 
BELLA, CONSTANST REMY ve EDITH MERA ile beraber temsil 

ettiği en son büyük muvaffakiycti 

A K H 
Bir şampiyonun hayata-Boks muhitinde cereyan eden bir aşk hiklyesldlr 

114veten: FOX halibazır dünya havadisleri: ll4veten: ATJı• K l\le~hur fantezl~t 
M Lavalin Nev·yorka hareketi. Edison'un vefatı v.s. yem repertuvınnda 

Alllert 



Dünkü mühim maçın tafsilatı Rus takımı 
TOrklyeye g•lmek için 

hazırlanıyor 

F. G. muhteliti beklediğimiz oyunu 
oynıyamadı, aksadı ve şüt atamadı. 

Moskovadan gelen haberlere göre, 
bütün Sbsyalist Sovyet cümhur.:yetle
ri ittihadı futbol kulüpleri arasında 
Moskovada seçme müsabakalarına 
başlanmıştrr. Bu müsabakalar neti
cesi ~ilecek takım Tilrkiyeye gön· 
derileeektir. 

[ Ost tarah t inci sayıfada ] 
tak tek yer kalmamıştı. Saat birden 
Udye kadar da ayaktakiler biribirle· 
linin aııkasında saflar teşkil ettiler. 
Manzara sağlı sollu anlı şanlr, hın
cahınçtı ve stada geldiğine geleceği
ne pişiman olan se)ircilerin yarısını 
acmacak bir hale getiren yağmur fa,. 

cif ası da bu saatte başladı. Gök yü
zü birden karardı ve gök gürültülü, 
alaimüssemah feci bir su tabakası 

bardaktan boşanırcasına inmiye baş
lndr. İki betbaht ve berbat tribHnün 
saçaklan altında yer bulamamak fe· 
laketinc uğrıyan ve kenar me7.bcle
ltklerde tek ayak ü tüne maç seyri
ne hazırlanan biçarelerin halini bu 
hkikadan itibaren tasavvur etmiye 
imkan yoktu. Faciaya karşı ilk is· 
Yan hareketini duhuliye tarafı ve bit
tabi çok haklı olarak yaptı. Sahaya 
atılarak karşı tarafı istilaya koştu. 
Fakat karşı taraf esasen tam komple 
olduğu için gene yağmur altında kal
dı, çamurlara battı, ı-ulnra dnldı 
ve öylece durmı:ra mahkfim oldu. 

Şimdiye kadar şcltre rahat bir 
stadyum vermiyen belediye ile, halk· 
tan para çekerek halkın rahati için 
tek bir şey yapmıyan stadyum idare
sinin kulaktan acaba bu man7.ara 
karşısında çmlamış mıdır, biı buna 
bile emin değiliz. 

Yağmur aşağı yukarı saat üçe kn
dar stirdü, sahanın vıcış vıcık olma· 
ına da pek az kalmıştı, sonra arası· 

ra serpelemek üzere durur gibi oldu. 
Fakat yağmur bu sefer rüzgarla sey
rini değiştirmişti, sıln bir poyraz 
başladı. Yaz manzarası yanm saat 
içinde kış manzarasına dönmU'.; tü. 

lşte, dün ey stadyuma ~itmemek 
eaadetine mazhar olan kariler, maç 
bu halden sonra saat üçü yirmi gece 
başladı. Saat Uçte takımlar gelmiş· 
lerdi. Üçü on geçe Yunan takımı kır
mızı fonnaaln ve ellerinde küçiik bi
rer Türk b:ıyrnğile sahaya çıktı. Yu-
nanlılar; bayraJdan açarak ve 
sallıynrnk halkı seHi.mlndılar. 

ı;:: 

Maçtan bir enstantane 
Bu nezaket karşısında halk kendile
rini siirekli alkışlarla karşıladı. Dun· 
dan sonra beyaz forma giyen G. F. 
muhteliti sahaya çıktı. Fotoğraf al
malar, nutuk :söylemeler ve müte· 
kabil selamlardan sonra uzun boylu 
Macar hakemi düdük örttürdü. Ta
kımımız şu ı;:ekilde tertip edilmiştj: 

Kalede Arni, müdafaada Burhan, 
Vahi, hafta l\litat, Nihat, }{eşat, 

muhacim hattında .Niyazi, Kemal 
Faruki, Zeki, Fikret, Rebit. 

İlk dakikalarda takım kendisinden 
beklenilen şeyi verecek gibi göründü. 
Oyunun ı;iklet merke7J Yunan kale
siydi. Fakat sahanın kayganlı!;11 mu
hacim hattımızın şüt kabiliyetini ber
bat etmişti. Sık sık çekilen sağlı sol
Ju şiltler kalenin hayli uzağındau ge 

1ç.iyor. zikzaklar yapıyordu. llk on 
beş dakikada sayılacak derecede fır-

sat kaçırdık. Bu arada Zekinin bir 
'Pa.c;ile kale )"akininden bir gol yap
mıya muvaffak olan Kemal F~ruki
nin sayısı (ofsayt) e kurban oldu. 
Yirminci dakikada manzara değişntf· 
den müdafaamız aksamıya, '1at1nr 
delinmiye, paslardaki insicam bo· 
zulmıya ba ladı. Yunan takınu bil
hassa havadan ve kafa ile iyi Rkııılar 
yapmıya murnffak oluyordu. Vahi 
yirmi dakiak kadar feci şekilde bo
caladı. Dunun neticesi olarak mu
hacim hattına yardıma gelen haf. 
lar ile, Kemal Faruki dolayısile mu
hacim hattımız taz)ikini derhal kay
betti. Bereket ki Yunan sol a'\ığı sık 
sık ofsayde kalıyordu. Otuzuncu da. 
klkada aleyhimize çekilen bir koı ner 
Yunan sol içinin güzel bir kafa vu. 
ruşile Yunan santraforuna ve Yunan 
santraf orunun hesaplı bir kafa \'Uru· 

şile de kalemizin içine girdi. Yunan
lılar ilk sayılannı yapmışlardı. Hay. 
1i alkışlandılar. Bunu takip ed<>n on 
dakikada iki taraf da hiç bir şey yap
mıya muvaffak olamadı. Düdiik 
öttü, birinci devre bitti. 

ikinci devre 
Saat dördü yirmi geçe b,ışladı. 

Tefrika 
Ho.: 45 üizli Kuvvetler icin~e 1 

TercUme 1 
eden: 
Donan 
Yıldız D 

arka ıra ayakta". Mülazim sert 
kumanda verdi: 

bir le reise balnyordum. Koilanmr a. 

- Doldur ve kapa! 
Dh·anıharp reisi bana yaklaştı, 

çantayı açtl. Karan tekrar okudu. 
Ben son cümleyi işittim: "Karar baş
kumandan Alexeyev tarafından tas· 
dik olunmuştur! 

Sanki bu kelimeleri çok uzaktan 
işitiyordum. Hazır bulunan insan 
kalabalığını benden çok uzaklarda 

görüyordum. • 
Tüfekler omuzJllt'a yerleştin~d~ 

Bu manzarayı seyretmekten kcndımı 
menedemedim. Na.mlulann yuvar
lak, kara ağızlan bana çevrilmişti. 
Divanıharp reisi lşaret verdi. 
Havada uçnn bir mendil görüyor. 
dam. Bu anda kalbimde müthiş bir 
B1'ZI' duydum. Bir an evvel ateş etse
ler diye dOşUnilyordum. Başrmı ge
ri dayadım. Jeneral diva.nıharp rclsf 
Ot bir şeyl r kmıuŞUYorctu. Divanı· 
harp reisi başmı allryordu. MUşki1· 
'\tt1a ayakta durabflfyOT Ti .Jene.ral. 

ğaçtan ~özdüler, sevkita.bii iı" ağaCA 
tutunmak istedim, muvaffak olama
dım, hemen çukurun kenaı-ma, toprak 
üstüne yık1ldıım. 

Reis diyordu ki: 
- Çabuk bir araba getirinizf 
Yanıma yaklaşan bir doktor nabzı

mı muayene etti. Burnuma keskin 
bir koku tuttular. Bir parça kendi
me gelir gibi olmuştum. 

Reis: Yürüyebilecek misiniz? diye 
sordu. Başımr sa11adım ayağa kalk
mıya teşebbüs ettim, yalnız mümkiln 
olmadı. nir müddet daha oturmamı 
~ylediler. Etrafı kalabalık sar-

mıştı. Birisl su verdL Yn,·aşça a
yağn kalktım. Mihanikt bir tarzda 
dizlerimdeki topraklan elimle temiz
ledim. Bir zabit sigar:ı verirken. 

- Çok cesur adam ınızl diyordu. 
- Reise beni niçin vurmadınız? 

diye sordum. Yoksa bana daha fazla 
işkence yapmak mı istiyorsunuz~ 

~~tn ~u tarzda mı emrettf 7 

12 teşrinleV\·elde Sovyet Moskova 
takımile Ukrayna muhtelit takınu a
rasında blnnaç yapılmış. birinci dev
rede oyun Moskova takımını~ hiiki· 
miyetinde devam etmiş ve 3 - 1 Mos
kova talummm galibiyetile neticelen
miştir. 

Ukrayna takımının attığı yegane 
gol de Moskova aleyhine verilen bir 
cezadan istifade edilerek kazanılmış· 
tır. 

ikinci devre sıfıra knr~ı bit· gali· 
biyetle Moskova takımı lehine netice· 
lenmiştir. 

Muhtelif klüpler arasında yapı
lan müsabakalarda kazanan takımlar 
arasınd 14 teşrinievvelde son bir seç
me müsabakası yapılmış, yeni gelen 
habere nazaran Türkiyeye gidecek en 
kuvvetli takını seçllmiştir. 

Bir ve iki numaralr Sovyet ittiha
Takcmrmızın muhakkak :iyi bir netice dmın muhtelit takımları arasında 
alması Uzımdı. Bu defa rüzgar da yapılan bu son maç 3 - 1 galibiyetle 
lehimize esiyordu. Yunan müdafaası- iki numaralı muhtelit takım lehine 
nın karşıladığı vuruşlar geriye doğru neticelenmiştir. 
zikzaklı hatlar çiziyordu. Başlan- Ankara ilk maçları 
gıçta, gene ilk devrenin nısfında 01· Ankara, 30 (Telefon) - Bugün, 
duğu gibi oyuna hflkimdik. iyi oy- Jile maçlarına devam edilmiş, imalatı 
namamamrza rağmen hu faikiyet lşi- harbiye - Gençlerbirliği birincileri 
k..i.rdı. O kadar ki tehlikeyi sezinliyen arasmdakf maçta 3 - ı İmalatı har. 
Yunan takımı yavaŞ yavaş bütün blyeliler galip gelmiştir. Ayrıca 
hatlarile müdafaaya çekiliyordu. Bu- 10100 metrelik bir bisiklet mü~abaka
na rağmen haflarımızla müdafaamı- sı yapılmış ve İmalatı harbiyeden 
zın fazla ilerlemesi arada bir pas Turgut birinci, Mustafa ikinci gel
alan Yunan açıklannm önünü ser- mi;;tir. 
best brrakıyor top iki saniye içinde Sonbahar at ko.uları 
kalemizin önünü boyluyordu. Yun?n Ankara, 30 (Telefon) - ~011 ba· 
muhncimlerinin sürat itibarile bizım har at koşu1anna devam edildi. llk 
hafJarla müdafilere çok faikiyetleri koşuda prens Halim beyin Riçhanı, 
vardı. Takımımız bu devrede Reşa· ikinci yarışta gene Halim beyin ııa. 
dın yerine Mitadı, :Mitadın yerine kanı, üçüncüde Osman efendinin 
Cevndı vermişti. Bu suretel Vahinin Ceylan Lmindeki atı birincilikleri kn
kısmındaki aksama l\titatla takviye zandılar. 
edilmiş oluyordu. l=a=ğ=ır=ta=ç=at=ı=yo=r=d=u=. ====:=== 

Fakat takım, bir defa bozulmuş, Oyunun neticesine kadar ge~n 
asabileşmiş ve uzun .zaman mu,·affak <müddette ancak -şu hadi~eier oldu. 
olamamaktan doğnn bir hıncı çıkara· kalecimizin ikincJ defa olarak güzel 
mamak vaziyetine düşmüştü. Rüzga- bir kurtarışı müteakip Yunan uıuha· 
nn yardımına rağmen bu devrede iyi cimlerinin tazyiki ıneti<:esi yerde kalı
denecek ~k bir şüt göremedik. Fikret- şr ve sahadan çıkarılışı, Kemal Paru
le Rebiinin tek yer değişmeleri, Zeki· kinin ayağına krapf girerek on daki
nin atılgan n ar7.ulu oyunu hep bo- ka kadar oyundan çıkışı. 
şuna neticeler ,·eriyor, bu sef'!r Ni· Umumt hUkUm 
yaıi aksıyor ve yorulan Kemal yerin· Maçın seyri burada bitiyor. Acaba 
de sayıyordu. ::Ma~ın neticesine yir· tam bir sadakatle tafsilat verehildim 
mi dakika kala hiç umulmadık bir mi? Bunda çok şüphe ediyorum. Çün· 
anda Yunanlıların sayısına muhabe- kü maçı çamur içinde kayan bir tüm
le ettik. Zeki hayli uzaktan ve s:ığ seğin üzerinde ve sekiz on kafa ara
ayağile bir şilt çekti. Vuruşun ye· sında ıslak ve berbat bir halde takip 
gane iyi ciheti kalenin boş tarafı he- edebildim. 
sap edilerek vurulınuş olmasıydı. Stadyum idaresi gazeteciler 
Kaleci tutamadı ve . tadyum cınladı. için bile maçı tamamen görmiye eh-e
Bu dakikadan itibaren şanssızl;ğın gi- rişli bir yer vermemişti. 
derebildiği ,.e takımın daha bidrnç sa· Oyuncularımız 
yı çıkaracağı ümidine kapılanlar ol- 1'akım, mevcut O)Ul'CU kadro U· 

du. Fakat nafile... Yunan müdafa· na göre iyi bir ŞPkilde tertip edilmiş.
ası iyi ç.alısıyor, mağlubiyetten kur- ti. Oyuncularımız buna rağmen iyi 
tulmak için topu ikide bir oyun hari- oynıyamadılar. Hücum hattımızın 
Ci vurarak hesaplı OYlluyor, hakemin en kuvvetli tarafı olan son kısım, mu
bi1e ihtarını mucip olacak derecede tadm hilafına zayıf ve beceriksiz gö-

- Hayır, hayır baş~<n sebepten do- siniz. Sizi Dinyester nehri sahilin-
layı. Size bi1ahare anlatırım. deki Kamiyeneç Podolski şehrine 

Yolda idam kararının niçin infaz gönderecekler taliinize karar orada 
olunmadıt:'11lı anlamıştrın. Baş ı.u- verilecektir. l\laks Yild. Jeneral Dros 
mandan Alcxeycvln Yerine jencral silov orada bulunuyor. Orada i tih· 
Bro ilov tayin olunınuştu. ldam ka· barat emrinde bulunacaksınız ki si· 
ranr.u A1e:teyev tasdik etu.;· zaman zin Jçin her zaman tehlike mevcut 
m~\1dindcn çekilmişA bir v;~iyettey- demektir. 
mış. Bu kararda salahiyettar olup ol- Rel-;in son telaffuz ettiği iki keli. 
madığrnda şüphe hAsıı olduğundan meyi taShih ettim: "!\faks Vild değil, 
idam tehir olunmuş. Ş:1 halde haya- bana ltltfen Lübko deyiniz. 
tımı tesadüfe borçluydum. Reis gülüyordu. 
Dün reL<:ın idamını okuyan Kamlyeneç Podolşklde 
sesi bugün lehime müiayemet kespet· kalebent 
mişti. Gösterdiğim kahramanlığa her Kırmızr istasyon binası önünde 
kes bir hissi hürmet duyuyordu. Tek- kadınlar, çocuklar sepetleri yanında 
lif olunan bir milyon rubleye karşı oturmuş treni bekliyorlar. Deni sün
i~tihkan hayat etmekliğim hassaten gülüler arasında gören h:ı1k bize 
zabitan üzerinde büyük bir tesir M- doğru gelmeye başladı, Muhtelif su-
sıl etmişti. aller soruyorlardı. Muhafız zabiti 

Reis diyordu ki: Şuşklnln maiyetinden birisidi. Hiç 
- Ancak bu suretle sizj muvn.kka- kimse ile konuşmıya müsaade etmi-

ten olsun ölümden kurtarabildim. yordu. Beş muhafız a kerin içinde, 
- Siz alman mısınız mösyö? son gece benimle hapishanede konu-
- Evet, Riga1ıyım. Almanları ve şan asker de vardı. Bu adanı idam e-

Almanyayı severim. Fakat ne ;rapa- dilmediğimi öğrendiği zaman kalben 
hm ki fena zamanlardayız. lnk11ftbın sevinmişti. Bana diyordu ki: 
önjlnü almanın imkanı yok. Fakat - Gördün mü ba6:ıcığını, benim 
şunu da söyliyeyim 1d maales<?f siz duaın nasıl kabul oldu? Senin hala. 
idamdan tama.men kurtulmuş değil- sın için bütün mukaddes ruhlardan 

lst. Defterdarh§ı llAnları 

Satılık kagir bina No. eski 
258, yeni 384, T opkapı caddesi, 
Ereğli mahallesi, Şehremini , 
(tramvay istasyonu gilzergibmda) 
tahminen 533 metre murabba 
arsala 3 odalı eski karakol binası, 
bedeli 8 ıene 8 taksitte verilmek 
şartile tahmin edilen kıymeti 
2893 lira, satış açık arttırma 16 
T. saoi 931 Pazartesi günil saat 15 
te Defterdarlıkta. (M-170) (3409) 

1 L l N 
Türk Anonim Elektrik şirketi iyi 

tenvir ''e e\'lerde kullanılan cihazlat 
hakkında alfıkadarlam bir cemi:e ol· 
mak üzere \'e miikcmmel malfınıat ll• 
Jabilmeleri için, bir mutahassısm her 
gün ~arıt 16 dan 18 e kadar Metro ha· 
nında 2 inci katta iyi tenvir dairesin· 
de mü,;.terilcrin emrine amade bulun· 
duğun~ muhterem ahaliye arzeylcr. 

o 

rünüyordu. Belki yağmur altında 
kalan saha, bu işte haylı müessir olu
yordu. Fakat kabahat sadece yağ. 
murda değildi, umumi ahenk boıuk
tu. l\lu\'a.ffak olanlar arasında .AV• 
niyi Burhanı, Zekiyi, Kemali, Re-o 
şad;, l\titatı, ve Fikreti sayabiliriz. 
Bizce takımı iyi netice almaktan mc· 
neden en kun·etli sebep şüt atamama 
mız ve attığımız şütlerin kaleyi bul .. 
mayışr olmuştur. 

Yunan takımı 
Dün gördüğümüz Yunan muhteJi .. 

ti kuru havada nasıl oynar, bilmiyo. 
ruz, fakat dün iyi ve muvaffakıyetlt 
bir oyun gösterdi. Kalecileıi, sa~ 
müdafileri, satrhafları çok iyi idi. 
Muhacim hattmda sol açığın ilrnti 
fevkaJade idi. Fakat bu hatta gö.ze 
çarpacak derece ala nyoktu. Yalnız 
kafa vuru:;-lan, bir de tutuşları ~ok 
güzeldL 

Hakem 
Oyunu ,idare için Macaristandan 

gelen hakem mümkün olduğu kadaı: 
dürüst ve bitaraftı. En küçük hata. 
ya göz yummuyor. derhal düdiiğüniı 
çalıyardu. Oyun üzerinde de nafiz. 
di. Yalnız son kısımda Yunan kal~ 
si önünde lehimize yaprll\n bir el ,vu .. 
ruşunu göremooi yahut gördü de va
kit bulamadı. 

Bakalım, yarınki maç ne neticl'! 
verecek? 

A. S. 
lzmirde koşu yeri yaplldı 
lzmir, 29 (A.A. - Buca at koşusu 

meydanındaki Pist mükemmel bir :ha
le ifrağ edilmiştir. 13 te:.rini anide 
başlıyacak olan at ko:..uları yeni pist.
te icra olunacaktır. 

lzmlrdekl futbol maçı 
Izmir, 29 (A.A.) - Bugün Alsan· 

cak spor sahasında ha.c;ılatı maliil 
gaziler menfaatine olmak üzere Hüs
nü Emir Pa.,.c;a hazretleri tarafından 
lzmir spor ye K. S. K. tnkılamlan 
için konulan kupa maçı icra edildi. 
Oyuna öğleden sonra başlandı. Neti· 
cede lzmirspor birinci takımı güzel 
bir oyundan sonra K. S. K. birinci t:ı· 
kımına 1 - 3 sayı ile ga1ip geldi. O. 
)-Undan sonra galip takıma tarnftar· 
lannın alkışları arclSında kupa ve
rildi. 

! 

imdat diledim. işte sen yaşıyorsuıı 1 
- Doğru u sen insanı iyi teselll 

ediyorsun. Fakat benim daha fazla 
yaşıyacağımı zannediyor musun? 

- Senin ne olacağını kimse bi1ml
yor. Fakat sana bir şey söyliyeylm. 
Sana banyo ettirdiler ya, işte bu ban
yo meselesi benim hiç de hoşuma git. 
miyor, iyi bir alamet değil! ldam olu 
nacak kimseyi bizde evvela banyo 
ettirirler. 

Diğer askerlerin dikkat etmediği 

bir sırada bununla bu gibi şeylerden 
konuşuyorduk. l\faHim ya rusça bil
diğin.in farkına \'armamaları lazım. 

l\lülflzim istasyon ~.murları ile 
konuştuğu sırada yanımda bir a ker
le ahaliden bir ikisi iyasetten bahse
başladılar. Bir aralık ahaliden biri
si diyordu ki: "İnkılap )apmak la
zım, bu suretle herkesin malikanesi 
ahali arasında taksim olunacak. 

Birisi de ona cevaben: 
- Aç oğlu aç! .. Zannetme ki sana 

tarlamdan bir karış arnzi veririm. 
Sen çalışma, tembel tembel yat! son. 
ra ben "ana kazandığımdan vereyim, 
yok oğlum yok nerede o bolluk! .. E
ğer bir şey koparmak istiyoı san en-
ginlere yana§! -Bitmedi-
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Cümhuriyetimizin dokuzuncu yılı ' 
Günün Muhtırası 

[ Ust tarafı 1 inci sayıfıdıl fırknsı Beyazıt merkezi tarafından 
Jan ciim.huriyet balosunu Gazi Haz- Halk e\·inde ,.e diğer hirç~ te~ckkül- -~""!""-"""""~.-.--.-.......... 1111!11...rl 

tl d 
Takvim- Cumartesi 31 Te .. rlnlevvıl 

re eri e teşrif ettiler. Baloya l.it- lçr tarafından da muhtelif mahkller- " 
vinof yoldaş da geldi. Balo, hiiyüJ\ de balolar tertip edilmiştir. 10 uncu ay 1931. 17 CemaziyüUhır 1350 

bf 
• h· t tl 1 ı..ı Senenin geçen günleri· 304' kalın günler: 

r sanum.,·e ''e ta ı 1~ a geç vakte Gece her tarnf donanmı \'e halk 
kadar devam etti 6 I. gaç vakte kadar okaklnrda dolaş- GUne,..- Doğuşu: 6,21; Batışı. 17,17 

lstanbulda mıştır. N kiti amaz va eri - Sabah. ,,S9 
Cümhuriyet bayramı şehrimizde lzmlrdeki merasim Oğle; tı,58: ikindi 14,5S: Akşam. 17,17. 

de halk:rn büyük ve şamimi co~kun İzmir, 29 (A.A.) - Cihnhuriyet Yatsı. JB,49. imsak: ,,41 
tezahura.tile teslt olunmuştur. hayrnmı bugün hrimizde mua~.ıart Hava - DUnkil hararet ~ıaml) 23 

Memleketimizin her tarafında ol- merasimle tes'it edilmi Ur. flütün (asgari) l ;. Bugün rüzgtJr mütchı vvill 
duğu gibi' lstanbulda da hususı. ehir hnştan başa donatılnıı(;l H bay- k b l :t esece , hava u utlu olacak ve arasırı 
r mi daireler, mektepler ve diğer raklnrla sil lenmiştir. Sabah nat )n~mur yağacaktır. 
m üessesa t ta tl1 edilmişti. Şeb rj n her dokuzdan yarıma kadar v il Ay ette 1 ........ -;.;::::;:i:;:::;::=::;;;:;::=;::;:::;;;;;;~""'°"" 
tarafı ba)'raklarla sü lenmi ,.c sa- re mi kabul Yas>ılmıştır. Geçit re mi 
hah erkenden halk sokakları doldur- pek mükemmel olmu:), btitiln cemi
mıyn başJamıştJ. yetler, mektepler, hayır müe. ese-

\'ilflyette vali namına muavin Faz- leri iştirak etmişlerdir. 
h bey tnrafından bir kabul resmi Eskişehlrde 
yapılmıştır. Balkan konfernn:.ı mil- Eskişehir, 30 (Hu usi muhabirimiz· 

lstanbul radyoeu 
Saat 18 den 19 a kadar gramofon plak 

ları neFlyao, J9,SO dan 20,30 ı kadar 
birinci kısım saz 20 30 dan 2 ( e kadar 
gramıfonla opera parçalan 21 den 22 ye 
kadar ikinci kısım &at 22 den 22,30 ı 
~adar orl:cstrıı. 

nıısebetile hrimiıde bulunan mu- den) -- Cümhuriyet ha)·ramı büyüt.. 
rahha ve Bulgar gazeteciler <!e hu tezahüratla te 'it edildi. 5 kilometre· 
meyanda ''iJfıyete giderek cümhuri- lik bir saha üzerinde yapılan gc~it 
yet bayramını tebrik etmişlerdir. resmine kıtaat, jandarma, sporcu- s;:::;;=;;::::;;;;::;;::;;::;::;;;;:;;;;;:;;;;;-

Vekıb Abone ••rtlar11 

ı 3 f) J2 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - BOO 1450 2700 

Aylık 
Kuru~ 

.. 

VilAyet avlu unda bir böJUk asker- Jar, ;ı;ı1ekteplcr ve izcilerden IJaşka 
le blT bando mızıka mev:ki a1mı tL l:iOO köylü süvari, milli elbi elcrilc 
Ayrrca bir polis müfrez i de l'lfim i tırak ettiler. Misafir köylülerimize 
resmini ffa ediyordu. \'illiyetin bü- fırka ,.e belediye tarafından borsa sa. 
yük alonunda da bahriye mızıkası lonunda bir ziyafet \'erildi. Belediye 
terennüm ediyordu. meydanında umumi eğlenceler ve 118n eartları'".!!! 

Saat on buçukta vflliyettelii mera- Porsuk Palasta güzel bir balo veril· 
efme nihayet veriJerek vali mua,·ini eli. Halk sürur ,.e neş'e lçerisinde-

Aydında 
Fazh beyle vilayet erkAnı Beyazıt dir. 
meydanında tanzim edll~n trföline 
gitmişler ve orada kolordu kumnnda Aydın, SO (H usust muhablrinti7.

den) - Ciimhuriyet bayramı pek par-
ıu Şükrü Naili Paşa HazretleriJe b 

be . c-
ra r geçıt resmini seyretmişlerdir. 

Bu seneki geçit re mi diğer sene
lere nispeten daha zengin ve daha 
parlak olmm:tur: Saat 0 b. d 

• -Y • n ıı· e ge-
çit resmıne b:ı(:Janı1mış, 1• 

-:1 evve ıı va-

lak oldu. Şenlikler arasında milli 
müdafaada hizmetleri görülen hirçoh 
vatanda)arn istiklal madalyas1 ve
rildi. Himayeietfalin balosu pek 
güzel oldu. 

Büyük bir kalabalık huznrt:nda ~u~ adımlarla malül gaziler &in) ır. 
onunden g çmi.Jer, hörmetle el:tm- yapılnn geçit re minden onra ,.au. 

Resmi Hususi 
Satın 1 O l\ş 12,50 Kf. 
Saı1timi 20 • ~5 :, 

KUçUk Hin 4artlar1mız ı 

ı 2 3 .. 
so 50 65 75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendlr. 

B - 4 saurı geçen llAnlAnn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur -
ZAYlLER J -----· lanmr lardır, miz Fevzi bey tarnfmdan hiikumet 

B
. 2245 No. h otomobildeki ıoför 
.ı.ıa .. hara Harbiı.·e mek•Abı· talebe- konnğında dikilen Gazi Hazretlerinin k 

i d 
~ K arnemi zayi ettim. Y enisinı' 

1 urust l'C muntazam b' ·· ·· ·· heykellerinln küşat resmi yapıldı. 
le g . 

1 
ır yuruyuş alacağımdan eıkisinin hukmil 

eçmı er, onlan a keri tnlelıe, Aydın imdiye kndnr böyle bir bay-
eczacr ve baytar m~ktepleri takiı> et- ram görmemi~ tir. Herkes em nlsiz yoktur. 2245 No. lı oto şoförli 
mlştfr. Donları mlitenkip de bahriye heyecan \'C ncş.c içinded)r. Andreyı Passlç 

mektebi _taleb i bir alkış tuf anc için- Havzada § Kız ameli bayat mektebin-
de geçmış1erdir. Havza, 30 (Vakıt) _ (fümhuriyet den aldığım 233 No. ve 930 ta• 

. Daha sonra n keri Jfseler diğer bayramı coşkun tezahüratla kutlu- rihli tasdiknamemi kaybettim. 
hse ve orta k . ' Y · · · k .. d . me tepler, durlişşafaka. landı. Hükumet konağında res:ni ka· enısını çı aracagım an bükmii 
şehır ?'ab mektepleri, kız ve erkek bulden sonra belediye önünde bükü- yoktur. Münire 
nıuaJhm mekteplcrf talebeleri geç- met namına müddeiumumi lurahiml~~~~~~~~~~~~S!!~ 
mfşlerdlr B ı d 

1 
Dog· um ve Kadın hasta ıkları 

ruıfü • un arı a tanhul da- ve fırka namına Fuat beyler nutuk-
nunu ht lif 1 mütehassısı k ' mu e fakülteler ve lar söylediler. Gece büyük fener a. Doktor 

:ne atibf aliye talebesi takip etmişti... 1 1 t ı· d'ld' 
D A ay arı er ısp.e~.u··nda 1 Hu·· seyı·n Nat:.ı•t . arüıf{inunumuzu müteakip bir ,,, y 

pıyhade alayı ile bir topru tnbu-_ u ]'•ı'r Tilrb k' H"l AI' b b" mu abere bölüğ :r • ~ Samsun, 30 (Vakıt) - Cünıhuri- e, es ı ı a ıa mer ınası 

böıüğ . U ve mızraklı sürnrr yet bayramı şimdiye kadar mi lt gö- No. 10 Tel. lstailbul: 2622 
ij dtk Ve s t d . 111!!!~~~~~~~~~~~~~ lerdir. er a ımlarla ge~mış- rülmemiş bir şekilde tes'it edilml tir.1- , 

Safran
bolu mizfn yıl dönUmU milnasebetile Bul-

Alayın sonu k 
idi edlyordu. nu mehter takımı te~- Safranbolu, 30 (Yakıt) - Cüm- gar ralı tarafmdan RelsicHmhur 

Ark huriyet bayrami samimi tezahürat Hazretlerine atideki telgraf gönde--
asından gelen cü h · · rHmi tir· sali pek gUıeldi }{"' ürn urıyet hm· içerisinde kutlulandı. Hcrkeı:. e\in~ ~ • 

muz beyaz ve kı. uç k bir yavru- içindedir. Zatı de\•letlerlnin şah t aadet-
h ve sm·imli ba rnu~ıJar giyerek an- Tayyarelerimiz leri ve necip Türk milletinin B1tadet 
tanzir etmişti. Yragunızı pek güzel Cümhuriyct bayramı merasimine ve refahı hakkında beslediğim en har 

En sonda bir~ok İ:. tirak etmek lizere Eskişehirden An- temenniyatı iblAğ hususunda Türk 
muhtelif esnaf te......:ı- .?to~obillcrde, karaya giden \'e şehir üzerinrle uçuş- milleti bayramı senel devriyesl vesl-

~kuJierı, bilha . tar yapan tayynrelerimizden bir kıs-
sa dokumacılar, oto . lesinden istifadeye miisarat eyltır, ay. 
mekçller kah mobıller, ek- mı dUn sabah ehrimize gelmişlerdir. 

' 
ilanları J 

Haydarpaıa vapur iskelesi kurbindeki dükkan ile gar dıbr 
lfndcki lokanta ve mOıtemilltı ayrı ayrı birer sene müddetle f• 

açık arttırma suretile kiraya verilecektir. 

MDza~ede 9 Teırinisani 931 pazartesi gUnU ıaat 14,90 d• 
Haydarpaşa işletme müfettişliğinde icra edilecektir. Taliplerİll 
ffaydarpaıa iıtasyon müdüriyetinden tedarik edecekleri ıartnı• 
melere 15 ıer kuruıluk pul yapıgbrarak imza ettikten sonra bet 
iki mahal için ayrı ayn dörder yüz: lira muvakkat teminat ak'" 
!erile blldirllen gün ve saatte işletme müfettişliği kalemine oıO
rıcaatlın llln olunur. (3522) 

~ ........ --
Hay d MJ) ı ta Mağazaıında mevcut takriben 1500 adet va11d 

200 Kr. hacmi iıtiabiıindeki eski saç bidonlarla müstamel vafol 
muıamba11ndan baaıl olan takriben 1500 Kg. yelkenbeıı:i biJmlt' 
uyode 11tılacıktır. Mllzayede 3 Teırinisani 31 tarihine mllıacllf 
111ı ,OnD Hat 14 de icra kılınacaktır. Talip olanlann mallıtt 
her ıOn g6rebllcceklcri ve yevmi müzayedede mağazaya mur•· 
caatları ilin olunur. (3470) 

Font boru ve teferruatanın kapalı zarfla mUnakaıaıı 10 birlr 
ci kAnun 931 porıembe günU saat 15 te Ankar,.da idare bin•" 
ıında yapılacaktır. Tafıillt Ankara ve Haydarpaşa veınelerind• 
beıer liraya aahlmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (3416) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 16 kalem demir btf' 
davat samator feneri ca.mı, bez hortum, lineliyom, gazete kağıdı 
hattı havat serfili, 92 adet su fıçı•ı tamiri gibi muhtelifülcinı m•I•' 
ınenin pazarlığı 2 - 11 - 931 tarihine müsadif pazarteşİ günü 'ID' 
ğazada icra kdınacaiından taliplerin y~vrni mezkUrda saat 9 d-' 
11,30 11. kadar iıhatl vücut ederek tahriren fİ:\t vermeleri bu bap~ 
mklzemenin mJfredat li~teai mağaza dahilinde 3sıJmış olup nünıuıı' 
1ıetirilmesi icap edenler için nümu nelerinin beraber getirilmesi ııiİ' 
muneıiz vaki olacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilan olunur.(~ 

Jandarma satınalma 
setinden: 

komisyon riya-

Yatak Vtl yastık için yerli fabrikalar malümah 43800 metr• 
kılıflık beı aabn alınacaktır. Taliplerin bez nümune ve ıartnı· 
mesini g6rmek için hergün ve münakasaya iıtirnk için teminat 
ve teklif mektuplarile beraber 5-11-931 perşembe gilnO saat t5 
Gedikpaşada Jandarma Satın alma komisyonuna müracaatleri. 32~ 

Adapazarı 
sinden: 

belediye· 
Bedeli keıfi 5,865 liradan ibaret olan Adapazarı hali haııt 

içme ıu yollarının tamirat ve tezyidi için ilaveten lnşaiycsi k•" 
pah zarf uıulile tevfikan münakaaaya çıkarılmııtır. Müddeti mO• 
nakaaa 13 T. evvel 931 tarihinden 11 T. sani 931 tarihine kadar 
otuz gilndllr. Şeraiti milnakasayı anlamak istiyenlerin ya beledi
ye dairesine mllracaatları veyahut şartnamenin talep edilmesi 

ilan olunur. (32951 -----------------·--- ______ ....... __ __ 
Jendarma satın alma komis

yonundan: 
Cinıi 

Fabrikalar mamulitı 
yerli balii pamuk bezi 

Miktan metre 
7600 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı bez k~palı zarfla alınacaktır. 
Milnakaıa 9-11-931 pazartesi gUnU saat 15 tedir. Şartnamesini 
görmek için hergün ve milnakasaya ;ştirak için de yevmi mez• 

karda Gedikpaıada jandarma Satm alcıa komiıyonuna mUra"' 

caatlan. (3330) 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
bal\.i{alla~ kebavec;ıer, kayıkçılar, Gelen tayyareler 53 tanedir. Du· nı zamanda zatı devletlerinin beni 

dı~er sana' ,,.ı erbpçhr ar, ka. nplar ,.e 
1 

pek ziyade mlitehn is etmicı olan 30 ikinci ~şrln 930 tal'ihll kanunhüklirnlerine göre Ttirki.vedc iş vapJll~ .ıe "" gün saat 11 de stanbul üzerinde bir 'il ~ " 
h a r, tahmıl ve tahlisi- uçuş yaptıktan sonra Eskişehirc dö- telgraflanndan dolayı teşekküratr- ya iı.inll bulunan ecnebi şirketlerden (Döyçe Luft Hansa Anonim şirli• 

~I am~lar teşkilatı rnensnplan neceklerdir. mı takdim ,.e pek samimf d06tluk his- - Deu~che Luft .Hansa.. AktJen Geselleschaft) şirketi bu kere miir'' 

takibee;. A::arm "~dlad:~nıeiyan.:oı.u.nu Bulgar krahnın Gazi Hz.ne siyatırna itimat buyurmanızı rica ede- s~atle §oırketln ThhUrk1ıye mumessille rinden (Leon (Şönman) efendiye ~ 
'"" '-<U k tebrik telgrafı rirn. - nlmlş olan mura 88 ık ve nkaletin nez \'e f~hedildiğtnl ve şirket e5' 

~luorad~n. da Şi§hane, Tepeba;~~~:;. Ankara, 30 (A~A) - Cümhuriyeti- Boris mukavelenameslnin 26 ve :l2 itıci madde }erinin tadil olunduğunu bildirmiş fi 
~ ~nkıJe~irncümhu 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- avm g~en v~~a~ ffrm~ti~ 

!:~~b~s::h~~.~dü~~esçi{~~~~ Vakıf . paralar müdürlügv ünden· Keyfiyet kanuni hükümlere muvaf•k görülmüş olmakla ildn olunur:_..; 

rftile merasime i,.r:ıtirak etmiş V• şeh • . . . d ' lstanbul Evkaf mu·· dı'r"ıyetı'nden l'. n muhtelif semtlerinden t - · Vadelerı hıtammda borç ödememesın en veya yt!nilenmemesin· : :ak suretne rnerasftn tes'it 
0!:ıitt~J. den dolayı satılığa çıkarılan gayrı menkul emval borçlarına kat'i 

r. Taksim . mış. iha1edcn sonra bir haftalık aon bir ihbarname tebliğ olunmakta ve Haydarpatada kain Tıp Fa.kültesi doğum evi kalorifer münaka!I' 

evvela mrzıkac~ur:fyet meyd.anmda bu müddet zarfında yüzde on zam için müşteriler tarafından vuku aında verilen bedel haddi layık görülmediğinden pazarlıkla 3 - 11 
bili.hara vUAye~tikldl ~ mı çalnıış, bulan müracantlel' kf\bul edilmekte idi. Eski icra kanunundan alınan - 931 sah günü saat 14 te ihale edilmek üzere münakasaya vaJ

0
' 

nun g~liğf ,.e dl~~edıye, darlilfü. bu usulün halen devamı tabikine mahal görülmediğinden badema lunmuştur. Taliplerin her gün öğleden sonra İstanbul Evkaf lnt•'t 
namma cilmhurfyet ab~~:;~k teşkilat bu kabil müracaatlerin kabul edilmiyeceği ve borçluların kat'i ihale heyeti fenniyesine ve ihale gününde idare encümenine mü~acaatleri· 
Jer konulrnua+u ne çelenk- kar k·ı d 1 b l ''d . l'" d • . d (3526) 

lo' .. r. arı çe 1 mez en evve orç arını o emı' vey~ usu u aıreaın e 

Iı,.. Saad t on ikide kolordu kumand yenilemiş bulunmaları lazım geldiği ilan olunur. (3490) 
e;•n a bir reısmı kah 1 , an. 

Vali vekiU, vilAyet e~!ln~a:;ım~rtı:; Janda ma satın alma kom İS• 
~ memurlar Te erkanı ask ~ • 
kumandan Şükrü Nam Paşaya :er~~i~ yonu rıyasetinden: 
kttta bulunmuşlardır. 1 SOOO . 

Akşamı valf kona~ı d b" .. k f akım kısa kol ve bacaklı çamaşırın kapalı zarfla mU-
ı:; n a U}'UK bir na asası 4-11-931 t 'h" d b •· .. 15 

balo Terf1mf§tfr. Baloda e1>hrimı· d k ' t Ş t • arı ın e çarşam a gunu saat te yapılacak-
k 

1 
r- z e ı ır. ar nameyı g" k .. h .. . 

onso <>Eı1ar, ' 'illiyet ericnnı hazır bu- yevmi mezkürd orm~ u_zre er. gun münakasaya ıştirak içinde 
lunmuşla.rdır. Bundan başka Halk • d a tahplerın temınatlarile birlikte Gedikpa,ada 

ıan arma ıatın alma komiayonuna mürı.caaUarı. (3177) 

Karaağaç müessesatından: 
Paymaballi ve mezbaha ahırlarında terakfim etmit ve edecek olası 

bir ıenelik gübreler kapalı zarf uıulile mevkii müzayedeye ko· 

nulmUftur. Verilen fiat haddi itidalde görüldüğü takdirde 1 ter 

rinisani 931 pazar gUnü saat onbeşte meclisi idarede ihalesine 

karar verilecektir. Talip olanların şartoameıi ıçın müdirivet 

kalemine müracaat eylemeleri ilin olwıur. (3072) 



"'' 
J 

• • 

J Mahkeme ve lcna lllnlarr 1 
llcştncl icra dairesinden: 

'!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!~!!!'!!!'!'!!'!!!!!"!'!!!"~~~!!!!!!!!!!!!!~~~"'!!""""-~--~~~~"!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~'!!!!!!!!!!mml!IB!!!!---------7 - VAKiT 31 Teırinievvel 19311!!!!!!9 

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden: 
fWy19ıti mubımmioeai 

Fntma hnım ile Apostol ve Valıil
ya Ef. nin şay:inn ınutasarnf olduk
ları Deşik-taş Kaptan İbrahim ağa 
Köçe oğJu sokağında 1, 10 No.1arla 
mruakknm ta~lık, kuyu, iki halfı, mut· Lira Kurzt 

Tamamı 128 arıın terbiinde bulunan Aksaray- fak, 6 oda "'e tavan aralığını §Rmil 
d K d ve bir!;ok aksamr tHmire muht!lÇ ve 

a ovacı ede mahallesinde Asiye hoca ıo- iki katlı ahşap hane ilk arttırma·In 
kağanda 12 No. ile murakkam bir kıta artanın kwmcti ınuhamminesini bulamadığın. 
tamamı. den yirmi gün müddetle ikinci arttır-
Tamamı 75 arıın terbiinde bulunan Gedikpaşa mıya knrnr verilmiş olmakla talip 

448 

25 

Kocaeli Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

izmitte tesis edilecek kimya IAburatuvan için alınacak tümi
nen 1469 liralık alat ve edevat ile ecıayı kimyeviye ıartnameai 
mucibince Teşrinisaninin 11 inci çaraamba gQali saat on bqte 
ihale edilmek üzre alenen münakasaya konulmuıtur. Talip olan• 
ların mezkur tarihte yüzde yedi buçuk nisbetindt" teminat mak• 
buzu veya banka mektubu ile Koc•eli vilAyeti daimi encUmenine 
ve ıartnaınesini ve eşya ve ecza listesini görme" iatiyeolerin 

da Çadırcı Ahmet Çelebi mahallcıinde Ge- olan yevmi mUzayede olan ~4 - 11 
dikpaıa caddesinde atik 96 cedit 112 No. - 931 tarihinde sah saat 15 te kıy. ------------......... ~----......... E 
il k metj mu ham mine ı olan 600 liranın K J · v · J " t · D · · "" 

.e m~~a kam bir bap klgir hanenin 70 yüde onu :nispetinde pey akçesini ocae ı 1 aye ı aı mı n· 
hıase ıtıbarile 39 hisseıi mllstashiben Be§iktaş icra dairesinde 

--Llı!?lda •,emt, mahalle, ıokak ve numaralan muharrer emlaki 931 - 952 No. lı dosya.sına rnüraca- cu·· menı· nden·. 

Kocaeli sıhhat müdüriyetine müracaatları. (3326) 

ANNUwe Hb mak üzere do"rt h ft "dd l ·ı atıe...: ilan olunur. (1934) MU d • a a mu et e ı Ana vazolunmuş- ·• 

;'ü ~y~ ~11• teırinisaninin 24 ilncil salı günü saat 15 tedir. Beşiktaş icrasından: - Kocaeli sıhhat dairesi için 300 liralık kinin ile aynca 500 li· 
• p 

0
• mba • ıstıyenler kıymeti muhammenenı'n yüzde yedı' bu- Fatma hanıın A t()l ··e 'rahı'ly·ı l k N k ·ı nb 

çufu nıı etınde k 1 .1 . • ,.e pos • • ra ı eosalvaraan ve Bizmejenol aleni müna asa suretı e mu •· 
EYk f Ud • • pey a çe erı e beraber Çenberhtaşta latanbul efendilerin şayian mutasarrıf olduk· yaa edileceğinden talip olanların ihale tarihi olan l 1 Teıriniaani 

• • ~ Drıyetı binasında Varidat müdüriyeti mahlôllt kale- larr Be:wiktaş İbrahim ağa Köçe oğJu d 
mıae mura tJ sokağında ı.ıo 11.•o. 11 hanenin ~üyuu. çarşambu günü saat on beıte yOzde yedi buçuk nisbetin e te-caa arı ilin olunur. (3322) ·" ~ K ı· d · • n 

nun izalesi için 2 .inci arttırma icrası · minat mektubu veya banka makbazu ile ocae ı aımı ene me-l 3. K. o. SA. AL Ko. dan ( n
1
ka Ye Apostoı ve Vahilya efen

1 
diferin nine ve şartnamesini görmek iıtiyenlerin Kocaeli sıhhat mOdOri· 

Iınıfrd .. ~1 t --------------- ametglihlannın mechul 0 masma yetine milracaatlatı. (3327) 
,. I in ça,ı &)'yare taburunun ihtf. 23 üncü fırka hayvanatrnrn aman binaen 15 gün müdd;tle ilanen tehli-

CJ ' ekmek kapalı zarfla manaka- ihtiyacı toptan Ye ayn ayrı müteah- gat icrasına karar ,·erilmiş bulundu. Ankara vı·ıayetı·nden·. 
•n. konmuştur. İhalesi 2 - 11 bitlere verilmek üzere ı;; - 11 - 9:11 dan yevmi müzayede olan 2-l - 11 -l 931 pazartesi günü sant 15 te sapı- pazar günti saat 14 t~ kapalr zarfla 931 tarihinde saat 15 te Beşiktaş icra 
~.caktır. Taliplerin şartnamesini münakasaya konmuştur. Taliplerin dairesinc~e ha~ır bulunmaları tebliğ· 1 - Aıağıda isimleri yaııh ıfO nevi erzak lıapala zarfla 
ıorınek llzert her rUn Fındıklıda 111. şartnameyi almak u1 . .ere her gün ve makamına kaim olmak üzere ilan olu. münakasaya konulmuıtur. 
X. O. Sa. Al. Kom. nuna ve ınünaka- ihaleye jştirak etmek üzere vakti mu· _n_u_r_. __ -<_19_34_> ______ "!'"'"-_ 2 - Bedeli muhamminenin yüzde 7,5 ğu olan 778 lira 20 
Aya iştirak edeceklerin teminat ve d · k r k t · b b' b k k-L• --
'-kl'f ayyen e temınat n te 1i namelerile As. Mk. SA. Al. komlsvnu 1 uruı emınah muYakkate için ya mute er ır an a 9fllleUI&· ac 1 mektuplan fle lımir mu"stahkem t /1 

zmitte fırka 2.1 Sa. Al. Kom. mü- llAnlerr meıi Ye yahut muhuebei buıuıiye veznesine tealimi nabk Ziraat ftlevkii satın alma komıyonuna müra. ı (48 ) o.. ) ------

eaatlan. (435) (3151) racant arr. 2. (~l; Askeri ınektepler ihtiyacı için bankası makbuz aenedi vıya milli ubam ve tabvillhn mubaae-

30,000 ldlo şeker pazarlıkla satın alı· beye teslimini nahk mubaaebei hususiye müdüriyetinin makbuz Eğridirdeki kıtaatın un ihtiyacı ka- kt f • 931 
Ordu ıtıhhiye i Jhtiyaeı için kapalı palı zarfla münakasaya konmuştur. naca ır. Pazarlığı 9 Teşr msani varakası teklif mektubuna leffeclilecektir. 

• • • 
1trfla 50 kalem d 1 . sah gUnU saat 16 va kadar Harbiye 3 .b 1 Ü .. 1 9 11 931 • t 15 &-. . . e evatı tirnariye ve halesi 2 - 11 - 931 pazarte~ı gij. mektebindeki nıah~lll mahsusunda ic. - ı a e ı nu o ın • • pazartesı rOoü aaı ._ .. 
~~nçlyarı)e milbayaa erlllecek.tir. ~ha· nü saat 16 da yapılacaktır. Talip- ra edilecektir. 'l'all lerln şartnamesi· evvel tarifatı kanuni1• ve ıartnarae dairuiade haıırlanacak 181 9 

- 11 - 931 pazaı1esl günü saat lt>rin şartnameyi görmek üzere her ni.görmek için komis;ona müracnatleri kapalı zarflar encümeni vilayete tevdi edilıııiı olacaktır. 
11 te icra kılınacaktır. Taliplerin gün l"ındıkhda 111. K. O. Sa. Al. ve fı:;tlrnk için de vakti muayyeninde Ne•'i Azami Asgari 
llrtname!dnJ almak ve münakasaya Kom. nuna ve münaknsnva iştirak hazıı· bulunmaları. (l1

6
) (3493) Kilo Kilo 

İftirak etmek üzere yevmi mezkurda edeceklerin yevmi mezktirda teminat * • -. 2500 1500 
teminat ,.e teklifat mektuplan ile ko- n teklff mektuplarlle Ispar!ada as. Kilo Kuru faaulya ~ooo ,• 2000 
llıiayonumuza müracaattan. (457) 

2000 
Beypuar piriaç '1 

kert satın alma komisyonuna ınüra. Ispanak Ma'-arna 1500 1000 
<3

2-l:>) caatlnn: (426) (3120) 2000 1..fthna " • • • 
1. F. kıtaat haynnatı için arpa kn· 

J>aJı zarfla münakuaya konmuştur. 
İhalesi 1 - 11 - 931 pazar gUnü sa
at 16 te Fındıklıda JIJ.K. o. Sa. Al. 

• • • 2000 Pırasa Yeıil mercimek 300 200 
S'(lvari 4:; nd .aJay ha)"\'anatmın 1000 Kereviz Kırmııı ,, 300 200 

saman ihtiyacı tekrar kapalı znJla 3000 Patates Yerli nohut 750 SOO 
13 - 11 - 931 tarih perşembe giinü 5000 Kuru sovan Barbunya faaulya - 400 250 
saat 15 te münakuava konmuştur. 2000 Adet limon Patatea JOOO ısoo Kom. nunda yapılacaktır. Taliplerin " 2 

prtnameyi almak ve münakasaya iş Taliplerin şartqameyi görmek üzere OO ' nlça Sade yağı 2500 1700 
tirak etmek üzere yevmf ihaleden evel komisyonumu1 .. a. \'e ihaley.c iştirak et· 50 Snrımsak Beyaı peynir 800 SOO 
teklif ve teminat mektupları ile ko. mek üzere teminat ve teklifnamele- 500 Hanıç Ka .. r 400 250 

rilc Aynlıkta süvari alay 4;; S;.. Al. PJyade atış mek~bi ihtiyacı icin r-misyonunıuıa müracaatları. (424) k d z ti "'- 600 400 
komisyona müracaatları. (48:1) (3114) yu ar a cins Ye miktaı·ları yazılı 10 ey n ya •• 

<
3096

> • • • kalem kışlık sebze nıünakasası 4 - Zeytin tanesi 300 200 
• • • Tophane ''e Selimiye fırınları için 'l'eşrinf ani - 9Sl çarşamba günü sa· Sirke 300 200 

Kırklarellndekf kıtaat hayvanatı alınacak olan 350 bin kilo odunun nt 16 ya kadar Harbiye mektebindeki Soğan 2000 1500 
l"in arpa kapah zarfla münakasaya mahaıı· n h nda · ·1 kt' 2000 ~ pazarlığı 1 - 11 - 931 pazar giinü sa· 1 11' susu • ıcra edı ere ır. Şeker 2500 konmuştur. İhalesi 14 - 11 - 931 at l fi,S te yapılacaktır. luhnt aı . Daha di'ın fiatln talip olanların sar~ Tuz SOO 400 
cumart.i ıünü 1aat 15 te yapılacak- mak istiyenlerln her gün talipl~rin namesini görmek için komisyona~ mU-
tır. Ta1fplerln şartnamrslni almak nktf muayyeninde ili. K. ü. Sa. racaatleri , .e iştirak için de \'akti Soda 

1
= ·= 

Uz.ere her rUn \'e münakasaya iştirak Al. Kom. müracaatleri. (493) (3317) muayyeninde hazır bulunmaları. Sabun 
edeceklerin vakti muayyeninde temi· (l

27
) ("5.f6) Amuya hamya 40 25 

' K * • • .. .......... " 10 nat ve teklffnamelenle ırklarelind~ 1 • • ............ •:··•••••••.................... F t k 15 
ki Sv. F. SA. AL. KOM. nuna müraca- Mersindeki kıtaat için ekmek kaı>a· ve. ~emınat \'e t.~klıf mektuplarile ko- 11 1 

40 20 atlan ('4S) (3188) h 7.arlla münakasaya konmuştur. Iha- mıs) onumuza muracaatıarı. (4!?:;) Ce•iz içi 400 
500 * • • lesi 10 - 11 - 931 tarihine müsadlf (3097) Salça 

111 • . . ~ ., _. sah günü saat 18 de Mersinde . ~ • • • Pekmez 150 100 
· K. O. ihtıvacı ıçın aG. ,000 kılo Askeri satın alma komisyonunda l. rı Kolordu mer~kz kıtaatı için Tahin lSO 100 

aa.nıan 1<apalı ıaıfla mü:1akasaya ko- yaptlacaktrr. Taliplerin şartname· ekmek kapalı zartla ınünakasaya kon Çay 20 15 
ııuı"'uıt~r •. lhalesf 15 • 11 • 931 tarih ini almak ve münakasaya l~tirnk et- muştur. lhalesı 21-ll-~31 pazartesi 
pazar gunü saat 14 te ~ 1\: o Satın .. .. t r t Af Sarmıaak 40 30 
alma komisyonu d '·1 · . · . mek üzere teminat ve teklifnanıelerile gunu saa ·> e ~ Yonkarahisarında Erik kuruıo lSO 100 
tiplerin -rtna~ ~ ylapı kac?.'ktır. 'l 8 " ihale tarihinden evvel mezkur kom is- 1. J{. O. SA. AL. KOM. nunda yapıla· 

ıa- ... ,.yı a mn uzue her . kt T· r ı · Çekirdeksiz lıGm 300 2SO gün "'e ihale) e iştirak etmek üzere yona mUracaatleri. (412) (3029' ca kır. ..'ı ıkp erın .şa~tnamesini al· 200 
d akt' d t 1 • * * ma ve muna asaya ışt:rak etmek üze. incir 300 

e v ı muayyen e enı nat ve tek- re merkez KOM nun .. L' '2500 d t 2000 
Jifnamelerfle komlsyonu·muza nıilra . Birinci fırka hay\'an:ıtın ihtiyacı • a muracaatlnrı ımon a e 
cıatları. (475) - (3366) l!;i~ 2J:i,000 kilo saman kapalı 2arfla • • ıı: (46:?) (3277) Yıprak 100 kilo 50 

• • • mUnakasaya konmuştur. ihalesi l:J. Un ?000 1500 
11 • 931 de pazar glinü sant J:> de K. lstnnbulda bulunan kıtaat ve mü· 100 70 Farkı fJatı ifayı taahhüt <'rlemiyen 

müteahhide ait olmak üzere 1 S - l~ 
bin kilo beyaz ,., haki bez kırpıntısı 
paıar1ıkla satılacaktır ihalesi 5 -
ıı _ 931 perşembe günü saat ikide 
komiayonumuıda yapılaeaktır. Ta· 
]iplerin şartname}i almak üzere lıer 

gUn ve ihaleye i ·tirak etmeJ< iiz.err de 
vakti muayyenfnde teminatlaı ile hir
Jikte komisyonumuza mliracaa:•eı i. 

irmik kalın O. 3. Sa. Al. komisyonunda icra edile· <' csatın eknıek ve erzaklannın sene-
cektir, Taliplerin artnameyi almak lik olan nakliye ine 'Pazarlıkla \'eri· irmik ince 100 70 
üzere her gün Ye ihaleye i:-tirak et- len fiat haddi itidnlcle görülmecliğin- Tel tebriye 100 70 
mek üzere ye\'mi munyyende teminat d~n .ka~alı :ı.1~fln ınünakasaya v~ze· Arpa ,, 200 150 
Ye teklifnamelerile komisyonumuza dılmıştır. lhnle i 24 - 11 - 931 salı Pirincunu 70 30 
mUracantlnrı. (479) - (3385) giinii aat ı;; te ihnl-esi icra kılına· Kırmızı biber 15 10 

• • • caktır. Taliplerin şartnamesini al· Bahar 30 20 kutu 
mak ve mlinnkasayn iştirak etmek ü-
zere yc\'mi mezklırde komisyonumu· Kara biber 1ıg ~ 
za mürucaatıeri. (:>Ot) (351S) Salep 

ıt: • "' 
. (502) (~~19) 

c 

Topçu atrş mektebinin üc adet 
tulumbası tamiratı 31 - 10 - 9:ı1 cu
marte i günü saat 16,30 da pazarlık· 
la yaptınlacaktrr. Taliplerinin sart. • * • . 1 .. 
nameyı a mak \'e keşifnameyi görmek 

(21000) adet timar fırçası kap:ılı üzere her glin ve ihaleye iştirak 
zarfla münakasaya konmuştur. Jha- etmek üzere muayyen \·aktinde Fın. 
]esi 28 - 11 - 931 tarihine müsadif drklıda 111. K. O. Sa. Al. J\om. 
cumarle!!l günU saat 15 te yapılacak. müracaatleri. (491) (3449) 
tır. Talfplerfn prtnam'! ve nUmu- • • * 

Yerli fabrikalıır nıamulütından 
43,072 nıetre ~k imet torbalrğrna 
mahsu bez knpalr zarfla münakasa
ya konmu:.: tur. Jhale i 24 -11 - ~U 
tarihine mü aclif ah günü saat lö te 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi 
Ye nümunesinf görmek Uzere Ankara 
ınerkez satın alma komisyonuna mil· 
racaaUcri ve miinakasaya i§tirak e
dect>J<lerin o gün ve snatinden en·el 
teminat ve teklif mektuplarının mak
huz mukabilinde mezkur komisyon 
riyasetine te\·di eylemeleri. (305) 

Türkiye Ziraat banka
sı Istanbul şubesinden: 

nesini görmek Uzere her gün Anka. 1. F.kıtnatı hayYanatı için rulaf ka-
nda JMrkes Sa. AI. Kom. mUracn· palı zarfla münakasaya konmuştur. 
atlan ve münakasaya iştirak edecek- lhlesı 2 -11 - 931 pazartesi günü sa
leriJt o gün ve saatinden en·el temi- at 15 te Fındıklıda 111. K. o. Sa. Ai. 
nat ~e ~klif mektuplarının makbuz Kom. nunda yapılacaktır. Taliplerin 
11111kabfJlnde mezkQr komisyon riya. şartnameyi almak ,.e münakasaya i~ti
MUne ıncll eylemeleri. (485) (3415) rak etmek ilzere ve yevrnı ihaleden e- (3520) 

Kariyeai Mevkii Cinsi Numaruı 
Pendik Postane Köşk 585 

,, Y eldei'irmeni ,, 629 
Balada evaıfı yazılı cmJik kiraya verilmek üzere müıayecle,. 

çıkarılmııtır. Taliplerin yüıde yedi buçuk pey akçelerile 
beraber ihale günü olan 9 tepinisani 931 pazartesi aut • 
dörde kadar Bankamıza aıOracaatları. (3244) 
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öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
Çocuğunuzu, ,. 

Kıymetli çoraplar Lux ile yıkanmakla 
da\a fazla dayanır 

Lux kullandığınız taktirde en Al& 9orapl&nnlll 
mOteadid def'alar yıkayup giyebilirsiniz. Bu 
billur ve elmaa gibi aaf Lux zar inceliğinde olan 
iplikleri bile 9ektitip aertleştirmez. 
Saniyede ipek köpilklil kaymak halini alan, Lux, 
kıymetli çora.pla.r i9in ddnyade en temiz ve uf 
yıkama vasıtam. olur. 
Bu ılık Lux suyunda pek hafif ovam&kla eua yı 
Mımizleyebilirııiniz. Sıkıp ovmaia }uzum yoktur. 
Lux iatim.":1 ediniz ki pahalı aldığuıu çorapl&n 
yıkarken hiç bir n.kıt zarar n iplik kaçmuına 
meydan kalmaaın. Daha ziyade onları gQ;eU.. 
ştirip, sizi ihya eder. 
Daima Luı: i.!ttmal ediniz. 

Zari/ h1Mfl.ann c5mMZna in •iMi 1'mtv. 

.LUX 
M·LX zıse-oe• T 

Hali tasftyede bulunan 

Uşak Terakkii Ziraat 

~!VA.KITın~ 
~~~~yüzi!.~~~fl ı ı 

Mis fabrikası mUstahzerall 
Kolonya., IAvanta, esans, diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. Mis müstahzt'ratmı bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (I 656 

Eski bir banka memuru tara· 
fından ameli bir tarzda muhasebe. ban· 
ka muameltıtı ve Fransızca dersleri, Şi•li 
Osmanbey Kırağı sokak No. 21 Kiymis 
Efendiye mürıcat. ( 1896) 

Klrahk ve sabhk- Beylerbeyin
de vapur iskelesine bir dakika mesafede 
Arabacılar sokağında 1 ve 3 numaralı 
cedit haneler biri 4 diğeri 6 oda maa 
bahçe gayet kullanışlı müfrez haneler 
sahibi yedilc sanlık ve kiralıktır. Talip· 
lerin J numaraya müracaatları. (1922) 

PARA: DUkklncı esnafa ko· 
layhk - Haftalık" taksitle ödeyebilir
seniz kefaletle 50 liraya kadar para alı· 
bilirsiniz. 9 - 12 arasında müracaat Se· 
nelik faiz ve komisyon yüzde 12. 

Istanbul dördüncü Vakıfhan 
asmakat 29 

Mühendis Şevki Beyin 
Fizik Kanun ve dUsturları 
Fiatı 40 kuroştur. Anlıara caddesi 

Remzi, Beyazıt inkıllp kltaphaneleri. (1131 ) 

-- lilllill~llll 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllf hastahklar. mutahassısı 

Sıra numarası beklememek isti· 
yorlar, kabineye ınüracaatla veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Siz de sevindifinii!. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir 
Eğlence vasıtası haline 
Getirmekle, ona istikbalini 
kazandırmış olursunuz! •• 

Türkiye İş Bankası 1 
Cumadan maada her gün öğleden 

ıonra saat 2,.10 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu-

TOrk Anonim şirketi tasfiye heyetinden : sust kabinesinde dahili hastalıkları 
Hali tasfiyede bulunan Uşak terakkti ziraat Türk anonim şirketi hJme- muayene ve tedavi eder. Telefon: ls-

daranı heyeti umumiyesi ticaret kanununun 455 inci maddesi mucibince tas- tabul 2398. : : 
fiye mebdei itibarile tanzim olunan prket blllnçoeunu ıe1idk ve tasdik et- p • 
mek üzere teşrinisaninin 24 üncü s:ıh gllnU saat birde ttrket merkednde su S EY fil S E F Al N 
J'eti idiyede içtimaa davet olunur, 
• .Müzakerat ruznamesi tanzim olunan billnço ile mtinfesih §İrktt idare Merkez ıcentası: Galata köprü başı B. 2362 

meclisi n tasfiye memurları ve murakıplar iarafmdan yazılan raporlann Şube A. Sirkeci Mfihürdar zade han ~ 2740 

kıraat ve tetkik ve tasdiki ve tasfiye muame14tının sureti murakabesi hak- 1 
;- . / • -. 

kında karar ittiahzı • keyfiyetlerin den ibarettir. ı 
Bu heyeti umumiyede bcrmucibi kanun en az altı ytiz hiMeye malik his

eedarlann hazır bulunacağı ve bir his sedann ne kadar fazla hissesi olursa 
olsun on reyden fazla rey kullanamıyacağr ve içtimada hazır bulanmak isti· 
yen hissedarlann içtimadnn on gün evveline kadar Uşakta ~trkt merkezine 
"e lstanbulda Sanayi ve Maadfn bankasına ve lmıirde Birinci Kordonda E
min zade Neşet beye müracaatlR. sahip olduktan hisse senetlerini tevdi ede
rek duhuliye varakası almalan lizım geleceği illn oulnur. 

TRABZON POSTASI 
( INEBOLU ) vapuru 3 EYi BiR VAUDE 

Satılık Ev 
Adalar malmüdürlüğünden: 

No. 15 Muradiye sokağı ( Büyü kada Nizam caddesinin yakırunda
(hr.) Meırutiyet mahallesi. Alt kat: mermer döte.meli tatlık 4 oda 
2 inci kat 6 oda, 1 koridor hala ayrı sakaf albnda bir katlı iki oda 
vid bahçe 2 tane muntazam ıarru ç tattan bahçe duvan evin etrafı 
timale nazırdır. Arka tarafı çamlıktır. 30 aene evvel yapılmıtbr. 
1878 metre muı·abbaı yerdir. Tahmin edilen kıymeti dört ıene dört 

Teşrinisani Sah 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle Zon
guldak, İnebolu, Ayancık,Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Tirebo
luya da uğnyacakhr. -1 Teşriniaaniden itibaren A-
dalar ve Yalova hath tarifesi 
detişmiş yeni tarife iskelelere 

talik olunmu,tur. --1 T. Saniden itibaren Ban· 

EvlAdıoın sihhatini düf6nen. her . 
-hangi bir rahatswık sebebile zai~ 
düşdılğünü gören. bu münasebet· 
le kansaz kalan. iıtihıwz bulunan 
çocuklanna 14tif lezzetli ve mu· 
keınmel bir kuvvet illcı olan 

enoferratos 
vermelidir• Her ec~aarde ftllLlnlJ'.ı. 

1 • 

taksitte alınmak ıartile 7945 liradır. Birinci taksit ihaleyi müteakip 1 _ Istanbul gümrükleri muhafaza müdürlüğilnün buharla 
almııcaktır. Satı§ muamelesi 15 -11 - 931 pazar günü ıaat 12,30 • ••• • .. • .. •.-•.•. •. •.•.•-•-•-•~••-• .. • •• •.-•._•_• .. •.ll __ ı. müteharrik gemileri için ihtiyacı olan 1200 ton lavamarin madeu 

cılasAtacİanlarbMaulmıüdeürvlüğkünadef pamzarlu:~ dıurı·ertilı~yyaepıltaı~nktıdr. e(24n08.·) İ.-. 8:~~z::;:~E:=--:.ı:iı köm~~~.:~.:~~':.~:;.~:r~~ğaıd~:.:u~::ı~~~~· suretleri Ankara da 

dırma ve Karabiga postaları 

saat 17 de kalkacaklardır. 

Istanbul gümrükleri mu
hafaza müdürlüğünden: 

Kıymeti 
Lira 
95 

750 

150 

mubamminesi 
Kurut 

25 Çengelk5yllnde Cami meydanı sokağında 
atik ~ cedit 12 No. ile murakkam 127 arşm 
terbiinde bulunan bir kıta arsanın tamamı. 

00 Tamamı 58 arşın terbiinde bulunan KUçük-
pazarda hoca Hayrettin mahallesinde Kü
çfikpazar caddesinde atik Ye Cedit 1} ve 1} 
mükerrer atik 13 cedit No. ile murakkam 
Ozerinde iki bap odayı mUıtemil dOkklnm 
dart hiase itibarile bir hissesi. 

00 Üskndarda Selimi Ali efendi mahallesinde 
çıkmaz Mearup sokağında kAin 1 No. ve 300 
zira miktannda bulunan araanm tamamı. 

Ballda ıemt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlaki 
mahl61e satılmak üzre dört hafta müddetle ilana yazedilmiıtir. 
Mllzayedesi Kinunuevvelin birinci Salı gllnll ıaat 15 tt~dir. Talip 
olmak istiyenler balida muharrer kıymetinin yllzde yedi buçuğu 
nübetinde pey akçelerile birlikte lstanbul evkaf mtldilriyeti bi
auında Yaridat mlldüriyeti mahldllt kasmma mllracaatleri ilin 
olwaur. (3527) 

gilmrUkler umum müdürlüğü levazım müdürlüğü kaleminden, 
iİ K a r ad eniz ii lstanbulda gUmrükler muhafaza müdürlüğünden ahnacakbr. 

ıı POST ASI ı1ı 
3 - Kırdırma lstanbul gümrükleri muhafaza müdürlüğünde 

1 • kurulucak alım satın komisyonu tarafından yapılacaktır. 

lı Sakarya il 14 t~ir. Kırdırma S.11-931 tarihine raslıyan pazar gUnü saat 

~! Vapuru 1 p H 5 - Teklif mektuplar1 kanundaki hükümlere göre gfin ve 
?
1
1 Teşrinisani azar.ı~.· saatinden evvel lstanbul muhafaza müdürlüğü komisyonuna veri· 
1 lecektir. li günü akşamı 17 de Sirkeci n 6 Kırd1rmıya girecekler münakasa kanununda zikredilen 
ıı rıhbmından hareketle (Zon- Si bilcUmle hakkında vesika göstereceklerdir. 

i Samsun Ordu, Giresun, ~~ 7 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 1530 lira i
l guldak, lnebolu, Ayancık, ji 

ı ' :· muvakkat güvenmelerile, teminat belli saatten evvel komisyona • Trabzon, ve Rize ye) azimet !i 
il •• gelmeleri. 
• ve avdetle ay. nı iskelel~rle .i!. 

O - 8 - Orneği tartnameıindedir. istekliler orada görebilirler. 
İ Görele Ye nyeye ugn- i~ 

1 

yarak avdet edecektir. :: 9 - Belli olan saatte tutulmaaı adet olan zabıtkiğıdı 

S k H doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. (3231) 
Fada tahilit i~n ir ecide :i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Meymenet Hanı altında acen- I! 1 K R A M 1 Y E L 1 

1 teliğine müracaat. Tel. 22134 j! 
.ı 

: .. ==-···--::::::===-.::::::::::::: 
Sahibi: Mehmet Asım, umumt 
Neşriyat müdürü: A. Sırrı 

YAKIT MatbaasJ 

Emniyet Çayını 


