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- 4 üncü sayıfamızda -
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, i.~~kba1 sıgasmın hucluclu ? ==" 

f{irjiifün~n emini, kanun çıktıktan 50 gün sonra, 
"- 'darti fünunu tekAmül etôrmek ıçln bir r.roje 

· \ ! • ." yapacaklannı söylemişti 
Tam 21 gUn geçti 

Hfü. bir ses, bır hareket yok ! acaba bu 
isdkbaI sigasının hududu nerede ? 

•l4üncüYıl•Sayı:4937 idare yeri: /stanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu Çarıamba 7 Teırfoev;ef(lO uncu aY>l931 Telefon: (idare) 2 • .S370 - (Yazı i.-;Leri ) 2.1371 Sayısı 5 Kuruş-

Başvekilimiz Dün Gece Atinadan Alkıslarla Hareket Etti 
ismet Pş. Peşteye gidiyor 
Başvekilimiz Korent kanalını gör
dükten sonra Tiryeste yolile seya

hatine devam edecektir 

Kurtuluşumuzun Yıl dönümünü dün 
ütün kalbimizle kutluladık 

Şehitlikte yapılan merasim çok heyecanh 
Gazi Hz.nin Yunan Reisçiimhuruna selamları ve çok . müessir oldu 

Dün lst.anbuJumuzun kurtuluşu
nun se.kiznci Yll dönilmü büyük teza. 
hüratla tes'it edilmiştir. Şehrin her 
tarafı daha geceden bayrnklarla do
nanmış, ve hemen bütün İstanbul 
halkı sabahın ilk saatlerinde büyük 
bir sevinç içinde sokakları doldurmı

Atina, 6 (Hususi muhabirimizden) 
- ismet Paşa Hazretleri Korent ka
nalını görmek istediğinden saat .20,30 
da buradan hareket edildi. Hareket 
esna.smda fevkalade tezahürat ya
pıldL Ege üç günde Triyesteye vara
caktır. 

ismet Pş.nın seyahati etra
fında Yunan gazetelerinin 

mUtalftaları 
Atina, 6 (A.A.) - Gazeteler, kır-

mızı salip hastanesine 200.000 drahmi 
~berruh etmiş olan İsmet Paşanm 
bu asilane hareketini takdirle kay-
detmektedir. 

Eleftron Dima, diyor ld: "İsmet 
Pasa buradan giderken bütün Yunan 
milletinin, şahsına karşr .b~sl~~ 
olduğu muhabbet v~. takd~~ g.?t~re: 
ceğinden emin olabıhr. J\.fuşarunıle) 
hin bu muhabbet ve takdiri kazan-

Raşvekilimiz Atlnada A.krapol hara· 
helerini tetkikten dönüyor 

· ~ı·n dürüst seciyesini ve kahra-
ması ı~ . . 

~nnı göstermesı L ıfayet manane c:ua. 
Enis bey ile 1\1, Poli.krunyadis bu 

dakikada bir tebliğ metni hazırla.

toplan· maktadırlar. . Bu tebliğ, nazırlar 

1 Alt tarafı 2 inci sa vıfada 1 

etmiştir. ,. 
Bugün nazırlar, yeniden 

mışlardrr. 

·Mem eketimiZin iktısadi 
vema ivaziyeti sağlamdır 

-
Saraçoğlu ŞOkrO B. bugttn Strazburg 

yoiile Amerikaya hareket ediyor 
Amerikada mali ve iktısadi 

temaslarda bulunacak ve tetki
kat yapacak olan sabık maliye 
vekHi saracoğlu Şükrü Bey bu 
akşamki Semplon ekspresile ha
reket edecektir. 

Saracoğlu Şükrll Beye Muh
telit mübadele komisyonu Türk 
murahhası heyeti umumi katibi 
Mukdim Osman Bey refakal et
mektedir. Seyahat iki ay kadar 

sürecektir. 
Şükrü Bey dfin kendisile gö· 

Saraçoaru ŞDkrU B. 

ya başlamışlardı 

SUltanahrne~ meydanında 
Merasime iştirak edecek mektep

Hl~r, askeri kıt'alar, izciler, polis 
miifrezesi, esnaf ceıniyetleri, muzika 
saat dokuz buçukta Sultanahmet 
meydanında t.oplanınışlardı. Saat 
10 da alay Taksime doğru hareket.e 
başlamış ve Şehrin muhtelif yerlerin
de 21 pare top atrlmıştrr. Bu sırada 
bUtün na.kıl vasrtalan birer dakika 
durmuştur. Geıniler de düdük çala
rak köprüden geçen alayı selaml.ı
mış1ardrr. 

Takslmd6 
Taksim cüınhuriyet abidesiufıı 

. karşısrna Beyoğlu kayınaıkamı ta~ 
frndan gİİ7,el bir tribün kıuulmuş ve 
burada davetlilere yer gösteriJmlştir. 
Meclis Reisimiz Taksimde 

Saat 11 de Meclis reisi Kazım Pa
şa Hazretlerile İstanbul valisi Mu
hittin, kolordu kumandam Şii.krü 
Naili Paşa, rneb'uslar, feka erk§m, 
şehir meclisi azall\rı, zabitan beyler 
tribünde mevki e.Imış1ardı. Alay 
Taksime gelince vali Muhittin B. ile 
belediye reisi muavini Hamit bey be
lediye naıtuna abideye büyük bir çe
lenk koymuşlardır. Bundan sonra 
darülfünun namına müderris Miısta
hittin Adil bey, şehir meclisi namı
na da Cevdet Kerim bey güzel birer 
nu.ttık söylemişlerdir. 

Cevdet Kerim Beyin nutku 
Şuudr: 
Aziz hemşeriler; 

.-
Kahraman kıt'alanmız geçit resmlnd& 

~ir- · Bu' şehir h~.!h o gün u~yandı- suretle işgal etmekle asırlar·d:ın 
gı z::.man ... ayLtrca Çanal<!<ale- beri gaye edindikleri Tiirkiye
de Türk celadet ve şehaP~etı ö- nin inkisam ve in'ilali temin edil .. 
nünde mağlup olmuş, ~i15ınan miş zannetmişlerdi. Hırs ve gaf .. 
donanmasını, açı~an bog:tzdnn let içinde yürüyen bu dlişm;ınlar 
geyerek s~~ta~at saray~~ önüne sa;r:tki bize Türkiye bundan sonra 
yrgılmış gordu. Muhteııf cephe- müstemleke olacak ihtarmr yapr .. 
!erde Türk kahramanlığı önünde yor ve cihan şümul tarihimizi 'si· 
çakrlmrş, kalmış düşman ordula- yalı bir tülle kapıyacaklarmr zan .. 

Bugün 6 teşrinieve! tstanbu-
lun klirtuluş günüdür. Bu,.,.ünün Şehltllkte yapnan merasim esnasında 
İ~tanbullular için mucip olduğu rınr hilafet ve saltanat saraymm nediyorlarclı. 
surur ve heyecana temas etmez etrafında ordugah .~uş gördü. Hatrrlatmak istediğim o meş
den evel bugüne takaddüm e- O ~ J\.~ondros mu~rckPn'1mesi- um günlerden biri de 16 m!lrt~rr. 
den senelere dönmek ve bugüne le kaişı11nza ÇI~an duşmanlar biz- Bu şehir halkı 16 mart sahahr 
kıymet veren ıstıraplı birkaç gü- den m·ııtava3:tı mµtlaka istemiş- sokağa çıktığı zaman her kÖ"a 
nü hatırlatmak isterim. lerdi. · Hükfunet merke~ olan !s- · başım kesilmiş, her resmi d;i• r6şen bir muharririmize demif· 

tir ki: 
- Yarın (bugün) hareket ede· 

ceğim. iki gün Pariste kaldık· 
tan sonra Strazburg tarikile 
doğruca Amerikaya gideceğim. 

Onlardan biri 13 tcşrhtisani- tanbu1 ı kara ve denızden hu re işgal edilmiş, bütün şehri 
======================:::~;;..;;.:=:::===:=====.:====== ürkütücü bir tethiş ile çevrilmiş 

Sofya müsabakalannın verdiği umumi neticeler r::%~ıu~a~mgfe~~~aı~~3~ 

Bu ıeyahatun münasebetile ba
zı yabancı muhafılin yapbğı neş
riyat garezkaranedir ve tamamen 
asılsızdır. 

Kat'iyetle memleket efkirı 
ı;.numiyesine ve memleket hari
cine söyleyebiliriz ki memleketi
mizin iktısadi ve mali vaziyeti 
çok sağlamdır. Cumhuriyet hü
kumeti biitçede istihsal, istihlak 
idhalit ve ihracatta tam bir 
muvazeneyi esaslı bir prensip 
meselesi addetmiş ve dünya ik
tısat hldiselerini daiı~a bu 
zaviyeden tetkik ederek ıcabe
den tedbirleri vaktinden evvel 

almıt bulunuyor. Ve veka~ii 51~1 

bir alaka ile yakından takıp edı-
yor. . 

Hariçte çıkarılan şayıalar on 
senedenberi tekerrür eden ve 
asla tahakkuk etmeyen ve ede
miyecek olan bir maksadın ifa
desinden başka bir manayı haiz 
değildir. 

(.A.lc tarafı 3 üncü sayıfamıda) 

Futbolculanmız dilnkil Konv~slyonelle şebrlm~e döndiller (Lütfen sayıfayı çevirınizJ 

Balkanyat müsabakalarına işti
rak eden sporcularımızdan Milli fut
bol takımı dün Sofyadan dönmüş ve 
istasyonda birçok sporcular tarafın
dan karşrlanmıştır. 

Futbolcularımız, Bulgarlara karşı 
mağlubiyetimiz içıin birçok sebepler 
göstermektedirler. U mumiyctle muha 
cimler kusuru müdafaa oyu.nculann
da bulmakta: 

- Müdafaa kötü oynadı. Pas yok
tu, beslenmedik, yalnız kaldık, ue
mektedirler. 

Müdafilerin kanaati de bunun ak· 
sidir: 

- MuhachnJer şahsi oynadılar. 
Paslanmczı gol sevda.sile yerine ver
mediler, diyorlar. 

Bundan maada BulgarJarla maçın 
yapıldığı sahanın fena ve kumlu ol· 
duğu, kaydığ• ve takımın o gün çok 
şanssız olduğu ileriye sUrülmekt.edir. 
Kaleci Avni beyin beş gole rağmen 
iyi oynadrğmda umumiyetle ittifak 
vardır. Kasıt pas vermemek dediko· 
dusuna gelince bu da umumiyetle 
reddedilmekte, maahaza pasların 
iyi kuJlanılmadığı da işaret olunmak-

' tadır. Sırplarla yapılan maça ge-
lince ıaJnınımız bunda çok muvaffak 

olmuş ve çok fYi netice almıştıır. 

••• 
Binldlerimiz bugün döneceklerdir. 
Ortada.ki resmimiz Sofya stadında 

bin.icilerimizi, iskrimcilerimiz ve 
milli futbol takımımızı geçit resmi es 
nasında göstermektedir. Yandaki ıe
simler maniaları hiç düşürmeden at. 
lıyan BuJgar yüzbaşısı Rogister ile 
Karski ile atlamada üçüncülüğü ka
zanan yüzbaşı Mustafa Cevat beyi 
müsabaka esnasında göstermektedir. 

Sofya müsabakalannm verdiği 0 • 

marn neticeleri altıncı sayıfada spor 
sütunumuzda bulacaksınız. 

Tahkik· heyeti 
Terkos şirketinden ve itfaiye 

mUdUrlUGUnden iddlaiarsnı 
ne ile ispat edecekleri 

soruldu 
Son Maçka yangımnda T et

l< os musluklarında su bulunup 
bulunmadığım tahkik edecek 
oJan ve karilerimiz tarafından 
seçilen hey' et, dün matbaa
mızda ilk toplantısını yapmış
tır. Bu içtimada T erkos mus
l~klarmda su bulunduğunu id
dıa eden T erkos şirketile, bo
rularda su bulunmadığını ileri 
sü.~en itfaiye kumandanlığına 
muracaat edilerek bu iddala
rıaı ne suretle ispat edecek· 
lerinin sorulınasıaa karar ve
rilmiştir. Hey'et gelecek ce
vaplara göre tetkikat yapmak 
üzere, teşrinievvelin 17 sinde 
saat S te tekrar toplanacaktır. 
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Salk•tçılar hak rin Akalllyet ınekteple-- Saa'at lleaalade 

Amerlkalı reJ 
şerefine 

kında tahkikat G rinde ecnebi Usanı 
:z.ı.ıta" adllp ,..;1ıu1 üzelliği Maarif ..ı.aı.ıı ı.ır ....ı.ıeı 

ldbtma dla de elaemmi7etle ev•el akaUiyet mekteplerinde \;urtiüsün istifası tala-

r 

Bir kaç gOndenberi ıebrimizde 
Lulunan Amerikanın tanm•ı 
aiııea. a rej iıörlerinden Cecille 
B. De MiUe ve ıevcui tereftae 
bu akıam DarUlbedayi aan'at
~lrl•n tarafından bir çay ziya
feti verilecektir. Ziyafette 1'Ay
naroz lcadı1111 ndan da bif perde 
oynanılacaL tır. 

de-
•• etmiftlr. icaltettik~ •ala ....._, Yan .. nln tellkltlerl ecnebi lisanı tedrwabnın 4 ve 
lif ld...Jer ıerek da•et, prek etratan• ftldrler S inci unıflarda yapalacaımı 

Alman laarld7e ....... lra· te-

....... ce'r"• 
1erUn, S (A.A;) - Hariciye 

llUll'I M. Cartilll istifa etmlt
celboluamak aaretile idin Şehir mOtebauw M. Yanaeain bildirmifti. ap 
edilmektedirler. T alıkikat deria- lataabulda yeni İllf8at için yap• Ahiren akalliyet mektep mü-

tfr. ltftirilclilrçe hadİMDİD ,ali aa bjl teakltlerni hararetli akiılerf dtlrleri bu emrin OçOncD ıınaf • f. 
ulan meydua çıkmaktadır. deYam etmektedir. taki talebeleri mlipll me•kide ı118nı. ..... .-ı k""9•t111ı ....... .,..k 

Prote.lr Barulaa, inpb H· 
...- eald k11metiai balma11-
am mlmktm olmadlpu n İ• 
siJteraiD an •• talep netayi
cine tevafuk eden bir aiabette li
ranın iıtikrar1111 temia eylemesi 
f lıım geldijini ıaylemiftir. 

la-'ald tekmil talalrik•tm bi Ankuacla ••liye ye bqvekl· baralcacajmı ileri alrmütlerdir • 
Jet biaalannm mimari Yahya Ç&nlcO iki aene Franaazca oku· 

Bu . 
r-

kaç tin zarfmda ikmali muh Ahmet B.. de bu -le etra· 8IUf olan bu talebeler liçDncD 
mel flr8lmektedir. .-- ft 

te-
Surlre kanunu eusl• 
\eni Mcrsın ) rrf lı: mıze Ueyruuan 

bildirihyor 
f.nda diyor ki: ıını • ecnebi lisanı tedrisatı 

Hal•lerl teri• _ Eau itibarUe ben de M. kalkacatı için mOfkOI mevkide 
&etli CGmbariyetJfalk fark y aue•ia •lrleclilsleriae ittiralc kalacaklardır. a• Vatan fırlcaeı erkim Şamda 

Hafim B. in riyaseti altmda mala
telif ve mOteaddıt toplantilar 
yaparak bazı kararlar Yermiftlr. 
Bu arada 1930 ıenelİDde yapılan 
kanunu e1aıinin reddi ile 1928 dt 
mOeuesan mecliaiaio bazarlad.la 
kanunun kabuJO talep Ye te
menni edilmektedıt: 

ıı idare heyeti reİIİ imıuile ediyorum. Hakikatea moall, Mektep mOdOrlerinin bu mü· 
llUf oldujumuı bir telırafta Ro- Ara1Plfa, Cilaaaıir, llı~ka HIDl• racaabnı Maarif VekiJeti kabul 

al-

lnglhz Harlclı• nazannın 
Parla •erahatı 

muya vapuıallda biıWi yakala leriDdeki mimarı DllOpten arl etmif ve yalaıı bu aeneye mah-
aaa, diieri lreadimm ._.k bir k111m ,elli i .... t bap kil w olmak Oaere akaJliyet mele· 
retile intihar eclea Mia _.ut adalal Ye bedii ihtiyaçlara uyıun teplerinm lçtlncl 11111flanncla ec· 

. .. 
• if Paril, 6 (A.A) - inailiz Ha

riciye nazın Loı t Readiaı bu 
akfam saat beşte Parise ıele

plar tel'in •mektecffr. dejilclir. İllfaat 1aptırmak iıti· nebi liua tedrisatma de•am 
Pollalerlmlz JeD çok kimseler maddi dllfln· 

1
_eclileb_· _il_ec_etm_·_ı_b_U_clinnifti_·.:__·r. __ 

-:ektir. 
.Lort Racliaı mali Ye ikbudl 

meHleler haldnacla M. Laftl, il. 
Briud Ye M. Flandia ile slrl• 

-••••r,.. .. Hetallfedlltlll 
Aakara 6 ( Vakit ) - DalailiJe 

ftlıAletl ......... ..., ... ... 
teeektir. 
Bir mllpr dolarbk ........ 

Berlia, 6 (A.A.) - Bir mil
yar dolar olarak Japlacak ikra· 
zabD dlONDI Amerika mltfelait 
cDahuriyetleri tarafaadaa " .. 
lbl de Fr.... taraflaclaa YWİ
leeektlr. e.,.ımilel tamirat 
buk•mc• Bale buianiade 
meYda altua karf alalr malrabdi 
çakanlacak albn plaadetaawele
ri, h•li hemda ~ ...... 
.. ve Reicıbaak sibi ..... 
•aıiyette büm• Halralara ik
raz eclileewktir. 
........ ••kla .... ...... , .... 
Ne.yorlr, 5 (A.A) - Ameri

kama mabtelif yerleriDde basb 
8 bfnka daha ıifeleriDI kap&"" 
mıttır 6u bank.,tardaki me•ctat.t 
ye"tilH 1S ....,._ Mil M· 

takse)'I ... dermiftlr : 
eri " Amal ............. .. 

. 

. . 
lr 

eYftlce Wldirile9 Tqaak IUilrut 
almaclaa komiteci H ... t Ca 
DikJama tefhlliacle tam b 
......tfaluJet ira• eclea deaaz 
mllrettöatmclu Necati •• Nun 
Efea.W.. ifa ettikleri m,.etH 
ldamet n pterclikleri ......... 
tea delaya keadilerhae Velsllet 
.. ..,. beyam talrdlnt .._ te-

• . 
. 

. tekklrat edilmaiai ve laimet 
leılae makalall beter ,as lira 

e . ile taltif •• meltaJili ..._. 
inal lalaacbpMlaa k.,&,etia 
arlracfatlanma •tmcelnaiDd e 
kendilerine teblit •• tesllmi rica 
edlrim. 

ft' 

kamlar 
meLtedir. 
U11t1•e'9 .. kaflapaderl iNii Ola Dalalliye YMlletiHea ft. 
~ (Yeai J_...r), 5 la,.te ..... bir ..W.. ,_. 

(A.A) - Ta11aıed miralaJ Liad· memuriyetine iatiwa ı.taa-
bersta ..,.,ederi J>mslat Wr balda bulanan itam 1r.,.u ... 
nedi cllwatl ~ umaa lara, ta,Werlala tel.Jlilai Wldir-
a&mapllr. miftlr. •Balamir,, bymab ....... 

1 •ımlelıet Ha....._. ı u cKenr» ka,.abmı Fala-
. ri bey, "Kare., kaymakamhiaaa 

..,.. • .,. ltlr cemlJM kunlclu ,_ k E"-L..! .._ 

Buna'da lkblat veklletmin .. Bilecik,, ••J• ama r....i -~ 
daimi mlrakabeli albncla {Kaftl'- .. Çorla,. kaymabaaJaima mllld-
ak n Merinoe ko-·•··ı yetif- ye mezalarmdu Sel•Nttia "1 

'T- "Sa-" b--t.--ı..ı..... "~-tirme c:emiyeti) adb hir cemi,.t ..... ~-.- ~ 
t...ımaı etlDİf ve faalifete bat- prla., b,..b... O.. Nac 
......... bey, ·«..,. EreflW., 1ra,... 

l•11ılnle lllr •••• Jrambtma .. Betiri.. kaymakama 

• 

' 
• 1 

.• .,. ilk mekteplere fula Abldia bey, "s.lilnli,, kaJma· 
...... ı--w. IPa biriDci n kamhpa 0Sankamıı,, b,... 
UdDci ........ eWter ...,.. birer ..... kama Klmll bey, .. Saitell,, bı-
teclrilaa. ~' Janm P makamJatma lstahal polla birin-
-----~••~· - el ........... , ...... , ta• ' 

Memleketteki ıkbM- Jhn ec1u.........,. vua,.ı .-.. 
, .... ve malt vazlye mata teWfPt ,...,.... 

mlz satlamdır 
( U• mah 1 ind sayıfıda 1 

Gepa defa alyledijim jibi 
laa 1eyalaatimin laerlaa•ti bir i1-
tikraz anlzakeresile laiç bir alA· 
1c ... ,..... 

Amerikanın bO,Ok ıebirleriDia 
blytlk .aeue..Ieriai ıinceli•· 
!alan idare eden ıevatla te-
mua reJeceii4'. 

MemlekettmilİD ilrbladea da· 
.. dratle yDktelebilmeti için 
.emldla olana bu temaalanm
da ba defa ve ileride iltifade 
....... phpcaja. E•İllİID ki laer 
M memlelıetia daha yakntclaa 
lllrWrlal tuımaa " daM yaklD"' 
......... bale ........ iki 

.................. 
ICodat folıJlr"' fllıiit• tarlfmdan 

tertip e4llen ....,.beli muttfar bza· 
nan fotc>lraftJr, ,O&İde bir heyet tarafm· 
din fndhıp edilmlftfr. Bu bryet, GOzel 
1111'1dat ıbdtmlff mldffrfi N11111k lsm•· 
il. Gallwarıy Jftal müdüril Fedıt. Gü
zel san'ıllar akldemfsl e1tedk muallimi 
Ahmer Hatim. reıla maalffml Numt Zl· 
1' mahendiı Naci beylerden mllltek· 
&Jldl. 

Nlıımname mucibince. fototrıflar aJa 
srnıfı taksim edilmif ve '198·7i!·S84-
Sff.535 Ye 791 numaralı fotoll'lffar sı· 
nıflann blrlndllkltrlnl kazanmışlardır. 

Kazananların iıdmleıi; Adanac:la Zihni 
& , lswlbulda M Grobmınn. l111nbalcla 
Ferit Ali B , J111nbuJdı ll Engelmanıt 
Ankarada Selıer Sükrü 8., l.unbulda 
Leonldas Antôniadea. 

.. 

celerle kendilerine mimar dall -;=======:=;;;;;;-
•eren kalfalarla anJatdı,orı.r. f Polls Haberleri f 1 Spor Haberleri f 
Ba,&e•kte ortaya prip billalar Y••• koru11 • .,. ,..... AUna'da 
playor. f.aaıea t.,ibi mal aa· pralı 
laipleri belecllyedea rabaatiyeJİ Diba aktam Haydarpqa iata.. Atiu, 5 (A:A) - T e8İI .._ 
aJabU..ek için biı diplomala mi· JODUDda kubır içinde yarala bir liade tek erkeklerde Romu,.la 
aara ,.~ proje ile ite aclamaa yld koyun yat-kta Poulieff, Romınyalı Mma•,... 
:=a'!!~,!;:•dtı,a .. ecıe• t•!;:.': ~':"" .ı..ı.,. ı.a- ~~o, 2-6, 7-s. ı.-2, 6-2 , .. ,... 

Y -L ela L- Tel kaldınlarda; Yunallh 
rahataam.,i --.ı.,.... Fuat bi· •- a • uu eaacla bl· •vnı-· _.k ..&1.ıkJa 1 • Lenos, Romanyalı Gelaco'yu 
W.are IDpat bqlra dere reçi· T.. \il'•• r • ı1ta11onun dlrt- 6-2, 8· 6. maflOp etmJffir. '1•· Ve Delice ıeae api. nuau boımut •e ortabia te!Ap Çift erkeklerde; Yaıosla.,ah 

BeJeliyeDIDd~ lraltalaab olmak- nrmi,Ur. Memurlar bu yarah KoukouJjeviç ile Sclaacffer, Ro
la beraber bu h--. daha zi. " bliYiyetİDİ ıizleJ• adama manyalı Poubieff ile MWaa',. 
,.de bu-•-• Eb•nre ka-·-- clerbal karakola ,etlrmatler, ~o ~ı illl6 -:-1 ... ...1:.. •-•u _, ........ - L!- .-h-- v- , v- , ııır yen-..--. 
11t1D •llait olaaaJJflll• atfetmek uİr tarmwu ,., .... ilk tedavi- Çift kadnalarda; Y ...... .,U 
daha dofru olur. Jİ J&parkea, diler taraftan hl- Costiaa ile Sbrepr, Rom•1ab 

Her '----ı •·•-b~- ruL-ative 'flJetiDla teabitine çab7mlflardır. ZiuoYitı ile Gole1Co'- ~9 ...,.. ...,. ...- ... , Yar•b karakolda röat durma· ,- "" 
im• kın-· k bıı.ı.:- Et 6-3 ma-'6p etmi·•erdir. 

-.D a .... er ••f, bapıp ça;aruak polialere •• .,. 
bDtlll yaplacaJr biallana mi· bakarat etmif, hatta memurlan Çift muhtelit macta; Yu...-
• 
marl tana111, caddelerin bastı- dBvmJ.e kalkm1thr. lavyah Coatiae ve ~oukOulje~ 

&n ve cr..Je k ı · ·hti ~a Yucroılavyab Scbacffer ve Sble-n 
•- ce ·~ enn ı • Neticede bUviyetini 1aklıyan • ..,... ılre ' r·· . ta • ger'i 7-5, 6-4 yeomiılerdir. J ..aırı...t- •Si fll 1P P' ,_....... aabdtah Arnaftt S&lev- ._ 

-. • ...,. tnlMtte bu ... idi ot..t..Jr.... _, t!t.ı.:#.. ........ ..... k8ıltl ............... 
tiW IAaletta,m ••t nlmtiye- mla ... .._ .. a...aplmlfla'. ~1· LllrlHlburs, 5 ( A.A) - 82 
leri Yeribnezdl. ...,, afabe,.ı Sllleymaa tarafm- kilo 500 ..,.. ._.,. eiklet tlDe 

M dan wruldupnu idcli8 etmekte- kaldırma pmpiyonu Mmrla N-. 
emle•etı. ..W.at •• slzelli- dir. ZalNta talaWkata haıla ..... ar. leir, 397 kOo 100 ır~• iki eliJe 

ile •lllıad'ar almalan IAamp- 81r ,.,. .. _ .._ kaldırmak wretile yeai bir 199 

a.. hltaat ..Wplerbtfa lota ba Toplauecle otann ldimlir •· kor teaiı etmlftir. EYelce bil& 
Ja-a elae•mlfet Yel'llİemekte- meleaiaden Mehmet ile mana• llm' 1 •ftL ' - 1 250 dider Eter ....... meefutlnl Ha d b r lf o aa ~70 . i o l'UI 
.......erCti eBacle 10 bt- liraaa ,,.ttin ara•• a vp çıkmat yanbttır d olan ... n aeUcede HaJNttha Mehmedi Tenare 11• devrlllw ..,.... 

Wr • lntut •Wbi ortara blçakla kalça•claa 7aralam11br, Ne•· Y ork, S (A.A) - Dem· 
çdapta T epild,. 1aln.t A,..,.. 1arala hutaneye lcaldırdmlf, llem 1eyabatine çalnmf olu iki 
fada Jla ltialerce lirablı apert- H.,.rettin yakalaalllJfbr. Amerikalı taJfareci Paa ...... 
maalum ,............ illi, Be ..,..._. lllr hatllM ile Heradoo, ba abala Yeti.,_ 
~-binalar Japtinaaya kalk· 1>1111 Mat 4.5 ela Beyojluada hlkUmeti dalailinde V•dfl' 
-.w. __ L .a-.1 yer• inmiftir. 

C!-LL .-A--lllJIJ.I L-•de&--1-. _.,.::: .......... bir hadise eJ. 8u a.-••kl alH ~ •lllMNllS..,. aa,, Ull9a -.- _. ,.. .. ••t .. r 
teclir. Als..,.Jla Yabra, MYJ&r cam- T.1.C.I. lscubul futbol heyeti rlJlllliDdlm 

B -..1~- ,.U L-L 1•10•1931 CUllNI ..... ... 
a ....... bapa IDtaatta ml•a- a lem-. .,...çavan Ahmet edilecek ,ıw ve uçunca tidu•• 

rl asltlpta i&.al eclilerelc mo- yoWu pçclilderi anada, bir lar mUubmıkaat 
clerD mimari ..... altmcla tlrll bcllila urlsmhlık ebia•lc ylda- Kaaımpaıa- Feaerbalaçe l8at 
tiri& Ye cidcl• ı•rip, faiaaJar deD Joleantaa Veli Efendile 10,SO(ÜçOacb takımlar). (HUeaa 

pdmaktadlr. •.P etmlflerdlr. Kavj11ya Şahap B.). Beyleıbefi ~ 
it Y•ı•• dediii tibi polil .... 1an pMk yetiımif- Hi'il •at 12 (fild), (ffatlem 

p1ar1a ....,_tı .,..... ba va• a. "laeplial ele lraralrola lllt&r Nuri B.). saıe,maniye-• t.,ap. 

,. 
.... Wr "-"'• inine re· ..... rar. Veff efencli, m8teca• Aat 13,45 (tild), (!Wı ....... .., 

ClhMlf llnmclai.,. ftz.leria, altm Aahaı papettik· B.). lıtanbulapor- A.cfolll ...t -•• ,,.. All ....... ..., ...,.. 
_... ltlllwnmatlllını ltlMlrltor 
Dan hutuıı fıkü'tcsl müderrtslerindrn All 

Kf'1Dll beyden fU mf'lıtubu aldık : 
Y eaiGBn ıızeleainin nqriya· 
a mlıteniden " V alut ın ı bD 

T qriaienel 931 tarıhli nUıhaaının 
laci aabifeaia de ( Darilflaana 2 

dal r ) aerlevbalı y.ıada bendeni
atfo 'unn beyanatın c!ojru 
adataaı Ye ba tancla ldmıeye 
anatta bulaamacLt-ı ane

le 

ol• 
b., ... 
:: 

Ye b• warakamın naubtereld 
ıetuille nef'İal r· ca e1lerim 
e.dim. 

~iti 
fi 

lerlai iddia etmİftir. Tahkikat 15,3o l•fld). (Halrem Nec.i 8.). 
yapalmaktadır 

WaretJercleı 

RllSHI P., .. reflne bir zlrafet 
ŞehrimiMle bulunan Ma.ar umum 

polia mldUrO ceneral Rauel Pı. 
terefine evelh i akpm Muır ıefiri 
AbdGlmOlk Hamza B. tarafından 
Muır mefareliade bir ziyafet 
verilm · ıtir. 

Poliı mldOr& Ali Rıza B. elin 
Ruuel Pqayı oturdaja otelde 
ziyaret etmiftir. 

Afpn Hflrf geldi 

Borsada 
Dtln sterlin 807 
kuru ta kapandı 
Sterlint evvelki ı&ne Dilbe

ten don bet kurut ytlkaelmiftir. 
Evvelki ıUn 796 da açılan ıter
lint 802, 16 da kapannİıfb. Dla 
de 803,27 de açılmıı ve 807,37 de 
kapamııtır. 

Dolar 47,52 de açılmlf, 47, 
56,18de kapanmlf; FraD111~ 
12,06 da açalmıı ve ayni fia~ 
kıpanmıı; iret 9,30,57de ap18 , 

9,38,94 te kıpanmıf, maitda ~lÔ 
da açılmıı 2,09 da k~~?:•:• 

Don boraada S,325,00D~İil.a 
franta, 22,000 dolar: ........_ • mıafaab akb•· .......... 

t98 Namanlı ye Tfbtlye btiyflk mO· 
kt1atm kulun fotOlnf. Adaacll deYI 

-· Zilmi .,. ala& ... 

AfıaDiatanm Paria, Moılcova 
ve TGrl&i1e Hfirleriain Paıia'te 
1aplıkl.n bir İçti•aa ittirak için 
Fr .... ,a tiden Afpn ıefiri 
Ahmet Han dOnkG e"ıprHfe ....l .. dle•tlftlr. lsYiçre frantı ve lsoO lleirllil' 

lıerıae mumete Yöal'-~ 



___. 4-VAKIT 7 T eşrinevvel 1931 ( ==~~0-~~~=J§~~c~~~= ) CONRAD v;~DA!e 
M G .. 1.. d Son Boluk eraton o un e filminde 

Pek yakında 

Atlnanın ıstanbula benziyen sayfiyelerl - ı,ıe Göztepe, 
ı,ıe Suadlye - Gazeteciler şerefine verilen ziyafet -

Stadyumda atletik mUsabakalar1 seyrederken -
Bedia H. ve Oteflo 

si olur~a olsun ve biribirini nerede 
bulursa bulsun onlar, bir taraftan 
biribrilerinl atlatmak i~in fırsat ara
maktan da geri kaJmıyarah. daima 
ahbaptırlar. Bu ziyafette Atinada 

bulunan sahne san'atkar1mız Ilcdia 
1\fu,·ahhit hanım da davetli idi. 

Türk tiyatrosunun kıymetli mü-
mes..<ıiJinin burada şimdiye kadar 

MAJİK'te 

Roland Toutain 
Osso'nun 

Sarı odanın 
Esrarı 

Bllyük filminde Rouletabille 
rolünü oynayan sevimli 

mümessilidir. 

Atinada ikinci günümiiı.. Ilüyük 
Britanya otelinin fevkalade rahat o
dasında geçen rahat bir geceden 
sonra sabahleyin kimi erken, kimi 
geç kalkan arkadaşlar Atinanın s u 
ihtiyacını temin için yaptırrlmı:;; bü
yük bentleri görmek üzere hazırla
nıp yola çıktılar. Baş\lekiJ paşa iJe 
hariciye vekilimiz, refikaları, mai· 
yetıerl, .sefirimiz ,.e sefarethane er
kanı, Yunan başvekili ve maiyeti ev
·relce hareket etmişlerdi . .:\fü,afir
lere tahsis edilen owmobiller bizi 
yolda 'kafileye yetiştirdi. Moratona. 

hiçbir sahne mensubuna nasip ol- , _____________ .,, 

mıyan yüksek bir kabul gördüğünü •·-~--..ııı-------•111111ııı 
lstanbulda iken telgraf haberlerin- ~ H t 
den öğrenmi~tik; buraya gelince u g u et e 
mahimatımızı mfü:;nhedemiz teyit et-

Atinadan çıktıktan sonra muntazam ti. Sükse harikulfıdedir: Atinada 
asfalt yol üstünde uçar gihi gidi
yoruz; fakat öyle güzel yerler, 
o kadar güzel tabiat nıanznraları 

Bedia hanımr tanımıyan yoktur ve 
o geçerken bir muzaffer ,gibi daima 
selamlanmakta, alkışlanmaktadır. 

giSrdUli ki gözün ze\·ki etrafm 
tatlı zenginliğile tatmin edildikçe Yunan gazetecilernin içinde sivri 
tMan mesafenin asla far1iına varını- ,.e iğri sakallı bir ihtiyar var, şim-

Ex-Duflos 
Sinemada birinci 
defa olarak ••.•.••• 
fiJminde konuşa

caktır. 
yor. Zaman zaman lstnnbul sayfi- di ismini maalesef hatırlıyamıyorum, ~---...... ._ _____ _ 
yelerinf hatrrlamak istiyoruz. işte fakat pek az kullanılan is-ınini hatır-

§U1'8SI Göztepeye, şurası Süadi- da tutma ;a galiba imkan ve lüzum M a1· i k rınenı!lsındı1 
yeye, şurası fiHin yere benıiyor. da yoktu. Çünkü bizim eskiedn ,lıer- r- U U UU 
Bahçeler, ağaçlık yerler, köşkler hum Hasan Bedrettine, şimdi de BOUCOT Tar afındnn temsil edilen 
arasından geçiyoruz. Yer yer sokak Ömer Rıza dediğimiz gibi burada A th Güzel 
kenarlarına birikip ge~enleri sey- onu gazeteciler baba diye çağırıyor- r Uf Kad~n~ar 

lar. Masoru ıeden halk küt1eleri ve sıkı bir in-
zrbat ve muhafa7.ayı ifade eden kas- Sofrada Yunan matbuat müdü- J\.1ü l en mel Fransı;; opereti fi!minin 
ketler görülüyor. Bir müddet sonra rü mösyö Diyarnandopulo~un ve bi- gürdiiğü büyük ınuvaffakıyetc bıoaen 
•yfiyeler biıtti, bana cennet yur- zlm matbuat cemiyeti umumi kati- Pazar akşamına (dahil) kadar devam 

bl. Ahmet Şük' .. be i . A edecektir. UAveten: GRAZY GATS tlumun adalarını hatırlatan biiyük ru Y n ı-amımı \,. 
~am ormanları arasından ayni as- dostluk nutuklarından .sonra. prog- ~--------------1~ 
falt yolun üstünde rahat ve sürat- ram harid, bu zat ayağa kalktı, Darülbedayi Temsilleri 
il ilerliyoruz. Arada yeni yeni şampanya kadehini kaldırıp küçük Bugün akşam .saat 

ISTAHBUL BELEDİYESi yapılmakta olan muhacir köyleri gözlerile etrafına bakındı. Yunanlı 21,30 da 
göriilUyor. Buralarda da - kadm, gazeteci arkadaşlar, o daha bir NAMUS 
eI"kek, kız, krzan yol kenarlanna şey söylemeden, - tatlı ve dosta- Piyeı; 4 Perde ~~~t~ ~~ k · · k 1 b 1 k '· 1 ·ı Yazan:Sudermann dö blmUş a a a ı , şapr\a an ı e, ne - gülü~meğe başladılar. O da 
ellerile, mcndil1erile geçenleri se- güldü ve bu neşe,li kahkaha ~rasın- Tercüme eden: 

Seniha Bedri 
Yalnız Uniformalı 1 1 ıııı ı 

11111111 

. .1rihyor!" Yine ~amlrk, yine çam- da esasen anlaşıldı ki bu sözler du
g'<}nmt arasıtıdan, kıvrıla, büküle yulmasa da oluyor, ihtiyar ga?.Eted

uzanan asfalt yol, tepeler, ''adiler, nin maksadı hasrl olmuştu: hepimiz 
ve nihayet göl, uzaktan g(irünaı l\fo. neşelendik. · 

Altı ya~ından aşa· 
ğı olan çocuklar 
t.!yatroya kabul er1ftona göJU. • • • dilemezler. 

\....Burada bizim Büyükdere bentle- Atina stadında bugün Balkan at. ::::-_ .. _-:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
rhT!n da.ha büyüğü ve daha mü- tetizm olempi,.,atlan başlıyor. Bu 

" üstün, atletleriptiz niçin kazanama-
kenımeli - çünkü daha nniqf - ol- Stat ve bu merasim göriilecek şey- dılar? Btı suallerinize ceı-ap verebil
mak üzere mühim tesisat vücuda dir. 

Inşa . mek için spor muharririmizin şimdi 
getirilmiş. at beş sene sürmtiş; Otuz beş sene evvel Yunanista-

burada buJunp da ınü.sabaka1arı 
biteli de iki yrl olmuş. O gün bu gün. na mektep, hastane, hapisane ve ge- görmemiş olmasm:ı cidden mütessi-
dilr Atinanm susuz kalmak ihtimali mı· ... -aptırdıktan sonra artan parası r· · ı.._ • • " ım; fakat gelın, 11\:nı affedin de 
yöktur dtyorlar. ile de bu stadyomu yaptıran mös. merakınızı gidermeğe çalışmak için 

Her taraf gezildi, görüldü, i7.ahat 10 .. A'-·erofa kaça mal olmucı. '-ı"l· b'l d·~· · 1 ka k ·'k 
~inlenildi. Onun tafsilatını anhyanla 

• ',j' ., ı me ıgım ış ere rı~mıya ·a.ı -
mem, fakat mermer sütunlu büyük 

ra ve teknisyenlere bırakıyorum. An· kapısından, kemerlerin arasmdan 
ıaf ığım şu ki ismet Paşa Hıızretlc-ri 

mıyayım. 

Atina stadının on iki magaConu 
girilince insan muhteşem bir man- netice)i illin eder ve yetmiş be) 

öteden beri Ankaranın su me.~ele-
sini ehemmiyetli surette dü.5ünmek- zara ile karşılaşıyor. Ckniş saha-
te olduktan için bu tetkik Ye te- nm etrafında geniş mermer ba

bin kişinin el şakırtılan gök 
kubbeyi ortasından şak diye çat1a
tıp ikiye ayıracak kadar giirültü ili! 
sarsarken stadyonıu terkettim. Oto
mobillerimiz halkın yol boyun
ca iki taraflı polisin, efzunla.. 
rın selam ve dikkati arasında şeh

rin sokaklarına ve caddelerde fev
kalade hareketli bir hayat şeklin-

nezzühU memleket hesabına bir fay
. da olmak Uzere arzu buyurdular. 

Borada TUrk ve Yunan b:ı.yrak-
Jarmm temevvücU altında hazır-

lanmış bir büfe vardı. Ziyaret. 
Çiler ikram gördUler. 

Kisiffya, Atinanın cidden gezi-
Jtp görülmesi Hızım ha ka bir say
fiyesidir. İki tarafı ağaçlı terte-
miz nsfalt yollar, bahçeler içinde ~ü
rel ve süslü binalar, hulfı.sa dai
ma gözün hoşlanacağı ve eğlenece
ği bir manzara içinde Kisifya}, da 
baştan başa dolaşıp biraz sonra 
siyasilerin Yunan hariciye naZ1rı 
M,j;syö Mihalak-0pulos tarafından 

samaklarla yükselen Anfiteatr yet.. 

mJş beş bin kişi alıyormuş. Biz de 
bugün bu sıralann üstünde mtiba
liğasrz bu kadar adfmm ı:mbırs1z... 

Irkla Türk başvekilini ve Balkan 
atletiun oyunlanru görmek ve alkış-

lıımak için bekleştiklerini gördük. de uyanan gecenin içine dalıp daıj'ıl-
1\lisafirler nasıl karşılandı, oyun- mağa haşladı. 

Jar nasıl neticelendi bunlan telgraf Patris gazetesinin idarehanesin
haberlerinden öğrendiniz. Ben de sizin için haberlerimi tanzim et-
pek o kadar anlamadığım bu spor tim, merkez postanesinde ecr.ebi 
işi için yalnız şu kadar söyliyeceğim: muhabirler arnsmda sıra bekleyip 
Burada her şe:>. gibi milletlerin ge- telgrafımı çektirdim, otelde ekti· 
çit resmi ve Yunan askeri jimnas- pres süratile yemeğimi yedim, :ş
tilc mektebinin talimleri de gözün te bu mektubu yazdım ve müsaade
zevkini kemal derecesinde tatmin et. nizle şimdi de tiyatroya <Otcllo)yu 

[ V;koı] m Tohfü~ ı 
• 

• Nakleden. 

No.: 67 ömer Rıza 

• 
İsa salbinden evvel,kendisini müdafaa 
edenleri mu avemetten vazgeçirmişti 
Mesihin öldiHt iPn sonrn dir diğö şayiasını 

kimler, nereden ve nasıl çıkardılar ? 
Kudüse giden Yahudi hacı

larınm ve memleketin öteberi
sinde bu~unan taraftarların iltihakı 
ile (Cebel)den hareket eden kü-
çük kalfa Broviç yüz kişilik ce
maat olmuş ve Kudüs şehrinin 
dışında Zeytındağı üzerinde ka-
rargahını kurmuştu. İsa ile ar
kadaşlarının ~adırları, diğ< r 
Yahudi hacılarır.ın çadırları a
rasmda idi. 

isanın keramet ve mucizeleri 
etrafa yayıldığı için, onun etra
fında kalabalık, mütemadiyen 
büyümekte idi. isa ile arkadaş
larından müteşekkil bin kişilık 
bir kafile ~ehre girmişt. isa, bir 
merkep sırtında bulunuyordu. 
Taraftarları onu Davut nes ıln

den gelen hülnimdar diye ılan 
etm"ş l erdi. 

Isa şehre giriyorken, kalabalık: 
- Osaona! Osanna ! " Bizi 

kurtar, bizi kurtar diye bağırdı. 
İsa gittikçe artmakta olan ka
lab;ılığın sürükleyici tazyiki ile 
mabede girmiş ve mabet, elbi
selerinin içinde silahlar taşıyan 

adamlar tarafından işgal olun
muştu. 

Mabedin muhafızları bir mu
kavemdte bulundular mı? 

- Hayır. 
Yahut mabetteki genç ha

hamlar ona muhalefet ettiler mi? 

- Asla. 
Bilakis bütün Lunlar, Davut 

neslinden gelen ha14aK:liu wc-

serret sayhalarile karşılamışl ardı. 
lsamn taraftarları mabedin ci

varındaki Antonya kalesini işgal 
etmiılerdi. Esasen burası Romah 
askerlerin elinde değildi Sonra 
Kudüs dahilindeki ıhtili i ciler, 

su bendinin üzerindeki kaleyi 
tutmuşlardı. Romalı askerler, 
61 Herov,, kalesinde bulunuyor

lardı. Onların bu iki mühim 
mevkii istirdada kifayet edecek 

askerleri yoktu. • 
Sonra asiler tarafından işgal 

olunan iki nokta, şimal ile cenup 
müntabalarının meftahı idi. 

Bu sırada eşraf ailelerinin bu 

harekete iştirak etmelerine ramk 

kalmıştı. Halis dakikasının hu
lul ettiğini hissedenlerin kanları 

kaynıyordu. 
Fakat isaom tam bu sırada vuku· 

bulan hareketleri onları kendisi· 

ne iltihak etmekten alıkoymuş• 

tu. 
İsa, mahedin içinde iş yapan 

tar afları ve tilrlü türlü satıcıları 
l.ovmuş, sürmüş ve mabedin 
aleyhinde sözler söylemişti. Bil
hassa hükiimdarlığı henüz ilan 
o~unan isanın mabet aleyhinde· 
k i sözle ri, ruhani sınıfı, korkut-
muş, yeni hükiımdarın muvaffa
kıyet ihraz etmesile onun başma 
nder gel eceğini göstermişti. Ye

ni hü! iımdar, bu r•hani sınıfı 
tarımar edecekti. 

Bu vaziyet karıısında ruhani 
sınıf, ısa aleyhınde harekete 
l<arar verdı ve Roma valisıne 
elçiler gönderdi. 

Roma valısi lrn sırada Kudüs
te değildi. Kcnd si Flip kasaba
sında eğleniyordu. 

Bir taraftan Yahudi ricali 
ı uhaniytsinin gönderdiği elç:Jcr 
tiiğcr taraftan Kudüsteki askeri 
kumandanın gönderdiği zabitler, 
Roma valis ı Pılet'e vaziyetin 
vehametini anlatmıtlar ve mlim
kün sur'atle imdat istemi,lerdi. 

Pilet hemen harekete geçerek 
toplanabilecek bütün kuvvetleri 
topl eı mış ve şehre girmişti. 

Hamursuz bayramının arefe
sinde isyan ba:::tmlmış ve ma
bet, işgal edıldiği şekilde istir· 
dat edilmişti. 
' 1sanın taraftarları, silahlarını 
elb ıelerinin içinde sakhyarak 
mabede girmişler ve oraya -va "l 
ziyet etm iş lerdi. Pilet te onlara 
karşı ayni hattı hareketi tutmuş 
ve mabedi bir suru hacılarla 
doldurmuştu. Zahire göre bun
lardan bir fenalık gelmesi mel
huz değildi. Fakat bunların hep· 
si de silahlı idi. Bunlar mabede 
girdikten sonra silah l arını çeke
rek cisileree, hücum etmiş

ler, mabedin içi kan selleri için
de kalmıştı. isanın taraftarları 
katliama uğramışlardı. Diğer ta
rafta Silvan kulesi tahrip edil· 
miş ve onun anka:u altında on 
sekiz asi kalmıştı. 

Bu iş bittikten sonra geceleyin 
Roma askerlerinden müteşekkil 
bir kuvvet ile baş kAhin tarafın
dan hançer, sopa ve ele geçen 
her ıeyle teslib olunan büyük 
bir kalabalık Zeytindağını mu
hasara etti. 

(Bitmedi) 

..lllİll ....... I ................ ~ ............. -.._ 

I S M E T PAŞA Hazretlerinin Atina 'daki istikbal Merasimini 
tamamen irae eden FiLM bu hafta 

Yalnız GLORYA Sinemasında 
gösterilmektedir. Başlıca mevzu lan şunlardır: Pirede istikbal- A linaya doğru 
çıkış- ismet Paşa l lz. Yunan Reislcümhuru nezdinde - ismet Paşa II1. ile M. 
Vfnizelos .. Petit Palais,. de- Atina stadyomund:ı 60.000 kişi Başvekilimiz ile 
atletlerimizi alkışlıyor ismet Paşa Hz. nin Yunan !'\1eclisi ,\]eb·u:;anında res-

yapılan yemek davetinde bulun· 
mak üzere gelecekleri meşhur (Se
sil) otelini de etrafını dolaş:mık gör
dükten sonra buradaki diğer te
miz bir otele, (Teoksina) ya geldik. 
Bütün yol e~a!=;ında otomobilde 
bi2:e Jnymetıi refakat ve dostluğunu 
veren Yunan hariciye nezareti 
matbuat müdürü mösyö Diyaman
dopulosun izahatından i tifade et
tik. Şu, evvelce lstanbnlda muh· 
telit mtibadele komisyonunda Yu
nan murahhası olan mö:.yö Diyaman
'dopulos. 

mi kabulü (Glorya sinemasına münhasır) 

Programda: Haftanın büyük muvaffakiyeti 

GECE SEVDALARI mekten hiç uzak kalmadı. bir defa da Yunan sahne<iinde sey- ·ı 
Genç bir adamın hazırlanmış, uğ- retmeğe gidiyorum. 

R.A. ~~~~~~~~~~~~ 

Teoksiva. otelinde Yunan gaze
t.edlerlnin misafir meslektaı:larınn 
ve.rdlkleri ziyafet f evkaHide samimt 
ve külfetsiz oldu. Nerenin gazeteci· 

raşmrş, yetiştirilmiş vücudu had- "----=--= =-=. 
di zatında ~ıhhat ve saliibetin, te- , Bu 
miz ve sert çizginin, adalenin, ger- M E L E K SiNEMASININ 
ginliğin şiiri demektir, hen hunun Sabırsızlıkla beklenen ve Marlene Dietrlch ve 
i~indir ki atletizmi güzel ~an'at- Garry Cooper tarafından temsil edilen 

Jar arasında sayarım; - Abdülhak Y A N 1 K K A L P LE R 
Hamdin dili ile söyliyeyim - (Bu ( M O R O C C O ) 
mahşeri ebdan) fazla olarak o kadar emsalsiz filmini görmek için 

Akşam 

Parisin bütün musiki ve neşesini tasvir eden 
HENRY GARAT ,.e (Bouffes Parisiena) den 

Meg Lemonnler tarafından temsil edilen 

Monmartr Sevdaları 
filmini görmek ve işitmek için 

muntazam ve o kadar tele bir uzvi- Yerlerinizi 
yet gibi hareket ediyor, oturup kal
kıyor, kollarını açıp kapıyor, ya
tıp kakıyordu ki bu vahdet başlı 

başmn blr zevkli temaşa ı::ıayılabi

evelden tedarik ediniz. 

lirdi. 
Filan nasıl oynadı, kim kimden 

114veten: "Bir semaver etrafında,, Rus şarkıları ı füveten : " UÇ MATAMORiS,, ı~panyol 
ile bir musiki fantezisi muganni ve gitarislerL 

Paramunt Halihazır Dünya Havadisleri: lngiliz zabitasının resmi geçidi - Honduras,ta kasırga
Venedik'te Gondol yanşları • Sinema yıldızlarının eğlenceleri - 11Leandr11 zırhlısının denize in

dirilmesi - Bundan maada, ismet Paia Hazretlerinin Atinaya seyahatlerinin ve Balkan Olem
piyatlarmıo bütQo teferruatının yeni bir kopyesi gösterilecektir. 
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' 3. K. O. ~· AL Ko. dan 1 
Y f'f'li f &brikalar mamulltılldu bol 

renkte elbiselik kamq kapalı sarf. 
Ja münakauya konmqtar. lhal•i 
22 • 10 - 931 perfembe rUnü 1aat 13 le 
yapılacaktır. Taliplerin prtname 
,.e niimune11ini ciirmek Ur.ere Anka-
rada merkez SA. AL KOM. nına 
müracaatlan. Ve mtinakuaya Jıtirak 
edeeeklerfn o rUn ve saatten enel 
teklif Ye teminat mektuplarını mak. 
baz mukabilinde mezkQr komisyon 
rfy11setlne tevdi eylemeleri. (!77) 
(2877) 

* • • 
Dörtyoldaki kıtaat ihtiyacı i~in ek

ınek yeniden kapah zarfla mflnaka
.. ya konmuştur. ihalesi 15 - 10 - ~31 
perşembe günü saat 16 d:ı Dirt
yolda askeri satın alma komhıyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname 
alm:.k n münakapya girmek iilere 
teklifname ,.e teminatlarile mezkQr 
komisyona müracaatları. (358) (27~) 

* * * 
Çatalca Müstnthkem mevkii i~in 

kap:ılı 1.arfla un alınacaktır. İhalesi 
~2 - ın - 931 perşembe rünü saat 15 
tc yapı l:ıcakhr. Taliplerin şartna· 
rncsini almak ,·c münakasa~·;ı girmek 
ü1ere teminat le teklirnamelerile iha· 
le saatinden evel Fındıklıda K. O. Sa. 
At KOM. nun:ı mftracaatları (362) 
(2799) 

* • • 
Denizlideki kitaat ihtiyacı için mü

nakasaya konan unun ihalMi 10 &eşri
nieve1 931 tarihme temdit edllmi§tir. 
Taliplerin teminatfarile Jıııpartada a• 
kert sabi almak komieyonune milra· 
c83tları. (39.1) (3012) 

* • • 
Polathdakf kıtaat için kuru ot ka

palı zarfla münakasaya konmuıtar. 
ihalesi rr - 10 - 9.11 sah günü saat 
16 da yapılacaktır. Taltplerfn prt· 
namesini almak ve münakasaya itU. 
rak etmek üzere teminat 'e teklifn• 
melerile o gün ve ,aatte Polatlıda u
kerf satrn alma komisyonuna mOnca· 
atlan. (408) (0025) 

• • • 
Gümüşsu:ru hastanesinin baman., 

çama~r. muftak odunu 28 - 1? - .9.11 
çarşamba gilnti saat 15 te alena mün•· 
kasa ile alınacaktır. Talplerfn şart· 
nam~ini almak ve mfinakunya f~l
raJc etmek üzere t.eminatlarile ihale 
saatinden evel Fındıklıda Hl. K. O. 
Sa. Al. Kom. nuna mUracaatlan. 

(409) (3(fı.;) 

• • • 
Konvadaki krtaat için bir aylık un 

kapalı ~arfla münakasaya kon'lllof' 
tur. ihalesi 28 - 10 - 93J çarş.ı~ba 
günü saat 15 te yapılacaktır.. Şnrtna.
meyf almak isffyenler her gün ve ta
liplerin muayyen saat'.en evet teminat 
,., teklifnamelerile Konyada askerf 
aatın alma komisyonuna müracaatla
rı. (394) (3013) 

• • • 
lzmlttekl kıtaat ihtiyacı i~irl sığır 

eti kap:dı zarfla milnakasaya konmuf
tur. ihalesi '1:1 - 10 - 931 ulı ıünil 
saat 15 te Izmitte ukerf Sa.Al. J{om. 
nunda icra edilecektir. Taliplerin ih.., 
le saatinden evel teminat ve tekllfna
mele.rtle mezkGr komisyona mtiracaat
lan. (4crr) (3024 

• • • 

Türkiye Ziraat banka- lstanbul Evkaf Müdtliyetinden: 
sı Istanbul şube~inden: Kf~;;:~· 

Emnli gayri menkulelerini terhin etmek suretileGemlik Zira· 30 Tamamı on ıckiı arıın yctmi~ dokuz santim terbiinde 
at bankaaından iıtilcrAı eyledikleri mebaliğ vakti z:amananda bulunan Gedikpaşa'da atik Bostanİ Ali cedit Şebıuvar 
te1Yfye etmeyen Gemliğin Armutlu nabiyeıinden ômer Efendi Bey mahallesinde Sarayiçi kilise sokağında 2 No. 
zade Osman Efendinin Cambaz mevkiinde bir dönüm bir evlek dilkkAnın yirmi biasc itibariJe bfr hissesi. 
zeytial•k Yılandar me•kiinde bir d&nOm zeytinlik mez:arhk altın- 750 Tamamı yilz doksan ~ir arşın kırk santim terbiinde 
da bir dönUm bahçe Çınarlıkta bir buçuk zeytinlik Tuzla çiftli- bulunan mahalli mezkurda DüJbentçi sokağında ballda 
mnde 5256 No. lu Ş6krii D~·in Bakır ıu k" d 'ki dönüm muharrer 2 No. dükklnan fevkindeki 26, 28 No. hane-
•· a,,çy me• ıın e ı . 16 h" d b' h" · 

h da k.. nın ısse e ır ısseaı . ba çe a tarla mev nnde dokaan d6n0m tarla Çifte çefme "
64 4 " Tamamı 62 ııra 23 santim terbiinde bulunan Babı 

me•kiinde sekiz ynz dan&m tarla çqme civarında on sekiz dö Caferide Ahiçelebi mahallesinde mukaddema limon 

nUm bahçe KüçUk çiftlikte yOz arıın bir bap hane Kadıboiaıın· iskelesi elycvm Yemiş iskelesi caddesinde atik 1, 3 
da elli dCSnOm tırlı sazlıkta otuz: d8n0m tarla Bnynk çukurda cedit 1 No. üzerinde odaları müftemil kirgir dükkinm 
iki yDı elli döaDm tarla Heybelide yOz dlnllm tarla çam tarla· tamamı 2160 hiS1e itibarile 141 hissesi. 

da yüz elli d6n6m tatla kDçtlk çiftlikte bin beı yüz: d6nllm tarla BalAda semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emllk 

Tat ağılda elli diSnlim tarla Tur tepede Uç yOz kırk Uç dönOm aahlmak üzere dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye koa-
tarla Tuzlada yOz d6n0m tarla atılda elli danam tarla 5318 No.· mutlur. MOzayedeai Tqrioiıanin 10 unc:u salı günü saat on beı-
lu KaracaaJide Ahmet oj'Ja izzet afaaın au aizaada bir danüm tedir. Talip olmak İ•tİyenler JcıymeU muhammenenin yüzde yedi 

bahçe Ak alanda bq ~k d6nüm zeytinlik 5375 No. lu Adli· buçuğu niabetinde pey akçelerile beraber Çemberlitaıta lstaa-

yeden Aziz •e Haydar afalann GOi fındıklar mevkünde eJJi dö· bul EYkaf mOdiriyeti binasında varidat mOdiriyeti mabl611t 
nüm tarla S402 No. lu Umur Beyden SUleyaaan Bey otlu Ali kalemine mftracaatlan ilin olunur. (3006) 
Beyin GllUI bahçede bir dlnDm bahçe zeytinlik Akk6yde d6rt 

daatlm zeytinlik 5581 No. lu Umur Beyden Çilli Mehmet oğlu 
ibrabim Pap bahçelerinde bir dlaDm bahçe DeriDcelerde bir 

buçuk dlnDm zeytinlik çiftlik alanda iki danum zeytinlik 5596 
No. lu Umar Beyden Haa Abdullah o;ıu Muatafa Efendi Dübek 

taıta beı dhOm zeytinlik 5629 No. lu Demir ıu hafi mahalle· 

sinden Haoil Efendi otlu Nuri Efeadi. Umur Bey yolu mevkiin· 
de iki buçuk zeytinlik. 

Umur Bey yolu mevkiinde iki buçuk zeytinlik Souk çeımede 
ıki c6nüm zeytinlik 5665 nuarab Umurbeyden Mahmut ottu 
Mehmet efendinin Dibektafta bç dhUm ıeJtinJilc berber Omer 

t'er~ainde illi dinim ~ eYlek zeytinlik. Dfibektııta Oçbuçuk 
zeytinlik Balabanlırda iki eYlek zeytiıalik 5697 N. lu Demir 

su bap mahalleainden AJi kıza Veliye hanım. Çidem tepede iki 

d6nilm Oç evlek bat zeytinlik Aya Dimitri mevkiinde bir dönüm 

bab~e 5704 No. lu Umurbeyden kara Ahmet zevcesi Hatice H. 

Çidem tepede iki danom bai zeytinlik 5718 No.lu Umurbeyden 

Topal Süleyman kııı Arife hanım. Tembel tarlalarda Uç dönüm 

ıeytinlik 5121 No. Ju llDçllk kamladan Ahmet otlo Ali ve bem
tirui Emine, Kor dere mevkiinde llç d6nOm zeytiaJik 5727 N.Ju 

Umur beyden Kimil oğlu Rqit Akk&y nıevkiiade iki dönüm 
zeytinlik 5745 N. Ju Umurbeyden ibrabim oğlu mUlizam Ali efen· 
di. Yazıruvada on diSnllm zeytinlik 5765 No. Ju EaJilrOden Kürt 

Afi oğlu. Yuaaf ~adı bahçelerinde Uç d6nllm zeytinlik Kadı 
bahçelennde yedı buçuk d&aOm tarla zeytinlik 5768 No. lu Mu-

rat Obadan SUleyman kızı Ane Mezarlık altmda bir buçuk d6-

n0m bat. S769 No. lu Muraobadan Hasan oğlu F ettab ağanın 
Haaırcı yolunda onbeı. d6n0m tarla kuru bajlarcla bir danum 
tarla kuru bailarda bır d6nCim zeytinlik bağlarda bir d6oüm 

üç evlek baj zeytinlik arpabkta iki evlek zeytinlik 5772 Adliye· 

den Kallo oğlu Ali ajanın Kariye civannda otuz iki dönüm 
tarla 5775 ft4o.lu Umurbeydea Oaman ojlu Ali çavuıun Ak köy

lerde iki d&aDm zeytinlik Çiftlik alanında bir buçuk d6nUm bağ 
zeytinlik. sm No. hı Maratobadan Topal Ahmet otlu Yusuf 
•tanın e't'ler altmda Oç d6n0m bahçe zeytinlik Arpalıkta alta 

dlnDm tarla 5778 No. lu Osmaniye mıhallesincleD Halil otlu 

ibrabim ağa Hamam ardında bir Oç eYlek tarla hama• ardında 

iki diSnGm bahçe 5779 No. Armutludan Hacı Osman efendi 

zade Hacı Ahmet efendi Mezarlıkta üç d6nDm bahçe zeytinlik 
Kavaklı bayırda Dç d6n0m bat zeytinlik. 

Istanbul evkaf müdür
lüğünden: 

EyUp camiinln kurıun ve saire tamirata 22-9-931 tarihinden 
itibaren aleni mllaakaaaya konmuftur. 

Taliplerin teraiti anlamak üzere berglin öğleden sonra 

latanbul eYkaf intaat heyeti fenniyeıine ve ihaJe tarihi olan 

17-10-931 cumartesi saat on dörtte idare encümenine mora-
caatlan. (2721) 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beıiktaı akarah vakfiye idaresinden: 
Be,iktqta akaretlerde 13 numaralı hane bir sene, 29 nu

maralı hane iki ıene, 11,17,21,37,60,51,88 numaralı haneler üçer 
sene 1-3,7,11 numaralı dükkinlar birer 12,31 numaralı dOkkanlar 
ikişer ıene mtıddetle icar edileceğinden şehri halin ikinci cuma 
gününden itibaren 20 glln milddetlc aleni müz.ayedeye Yaz.edil· 
miftir. l'alip olanların daha ziyade maJümat aJmak ·miyenleriıt 
Teırinievvelin 24 düncü cumartesi günD saat 13 e kadar mahalli 
mezldirda 54 numarada mlHe•clli lcaymakamhğma ve yevmi mcz
kQrun aal oaOçGnden on betine kadar lıtanbul evkaf mOeUri-
yetinde idare encOmenine müracaat etmelerı. (2919) 

Çatalca MU.. Mv. kıtaatı iein alı
nncafr evelce llh edilen dört -kalem 
s.ehze ~erilen ffatlar haddi itidalde 
görülmeditinden tlatlara haddi itidal· 
de görüldiltü takdirde il - 10 _ 931 

1,8zar günü ~uat ıra,30 da pazarhfa d• 
,·am edilerek ihalesi yaprlacaktır. Ta· 
Jiplerin şartnameeinf alm1tk ,.e pazar. 
lığa iştirak etmek UZere Kom. a mQra. 
rastlan. (397) (3015) 

* • • 
Jzmitteki kıtaat için sade yatı n 

un kapalı zarfla münakLuyn ko~mut
tur. JhaleJeri aşaiıda yaz:ıJan ııun ve 
saatlerde yııpılacütır. Arzu edenle
rin prtnamelerini almak üzere htr 
gfin Te münakasaya ittirak edttekle
rin tembtat makbuılan. tcklifnamele
rile ihale saatiaden evel lzmitte uke-
rf SL Al. Kom. nuna müracatla-
:rı. (395) (3014) . 

Un 28 - 10 - 931 paıcırtesı sa:ıt 
11 de. 

Sade yafı 26 - 10 - 931 pazartesi 

saat 15 te. 

1 z AY 1 LE R =ı 
Kabatq lisesinden almıf ol

duğum tuc:liknamemi zayi ettim. 
Yenilinf alacafımdan eakiaiain 
hllkmü olmadıiı illn olunur. 

Befiktaş Orubabçe No. J 24 Cemil 

5783 No. lu Muratoba 1&6y0Dclen Ahmet ojJu Mehmet ağanın 
AhlatalaDı meYkilade oa yedi dlaUm tarla 5784 No. lu Katırb
daa Ali otla Ahmet •tanın Onaç~arJa mevkiinde Yİrmi dönOm 

tarla 5785 Nb. Ju Umurbeydea bacı Galip otlu hafız Mehmet 
efendinin Depmen6nD mevkiinde otuz dönüm tarla 5688 No. lu 

Hamidiye köyUnden Sllleyman ıe.ceai Hava oğulları ibrabim ve 

Osman efendilerin Karaaulık mevkiinde sekiz d6n0m tırla ~r
buderede on dönüm tarla 5663 No. lu Hamidiyeden Süleyman 

oğlu Hasan Berberderede de iç dönOm tarla Ovada üç evlek 

tarla 5561 No. lu Hamidiyeden H1San kızı Safiye hanım Berber· 

derede dart d6n0m tarla 5817 No. lu Gençaliden AbdOlkadir lu-

11 Hatice hanımın Mezarlık mevkiinde iki d6nüm bahçeai 5813 

No. lu KOçOk~umladan ibrahim oğlu Ali efendinin Narindcre 

meYkiinde iki evlek zeytinpti Taıhbağlar mevkiinde ilci dönüm 

ıeytinliii 5808 No. lu Gençali lcariyetinden Mehmet oğla Klzam 

ağanın K6ytlatü mevkiinde bir e•lek bahçe Dedebayuında ilci 

danDm tarla TDfekç1bay1r1nda iki dönüm tarJa iacetarlalarda iki 

buçuk tarla Gemlik tarikinde iki dfSnOm zeytinlik Aktqbatında 
iki d6nUm zeytinlik Gemlik yolmada bef d6nDm tarla Eirekde· 

rede altı d6n0m bahçe K6Mrelikte bir d6nDm bır e•lek zeytinlik 

5807 No. lu KDçllkkumladaa Mehmet a;a o;ıu Sadettin iki buçuk 

d&nDm zeytinlik EngilrOden Mutaf oğlu Nuri efendinin Değirmen 

yolanda iki dan&m zeytinlik 5835 No. lu Engürüden İsmail atlu 

Hasan aianın Taık&prilde bet d&nUm zeytinlik 5840 No. lu U· 

marbey kariyeainden izzet bey oj-Ju Ahmet bey Korucukllme

sinde iki d6nüm zeytinlik Akbabalarda iki dönüm zeytinlik Ar

palıkta bir d6n0m zeytinlik 5847 No. lu BOyükkumladan iamail 

oğlu kalaycı Mustafanm Ayıderede beş dönüm bahçe zeytinlik 

Osmaniye mabal!eainden sandık emini Halil efendi Teraaneardın

da d6rt buçuk d&nllm ıeytinlik S849No. lu Umurbeyden deli· Hn. 

seyin oğlu Süleyman ağanın Hamamaltmda iki d6oüm bahçe zeytin

lik 5864 No. Ju Umurbeyden Ömer oğlu tüccar Ali ağanın Çiftlika

Janında bahçe zeytinlik yirmi beı dönüm 5872 No. lu Küçükkumla· 

dan Caferzade Ali beyin Harmanlıkta iki dönüm bahçe Meninlide

rede beı d6nUm zeytinlik Şakarakta bir d6nüm zeytinlik Narindere

de iki d6nDm zeytilik 5278 No. lu Küçükkumladan Hüseyin çavUf 

kw Şemsiye Hanım. YaJı yolunda bir buçuk dönüm zeytinlik 

Yalı yolunda ilri buçuk dönUm zeytinlik 5280 No lu KOçlik 

kumladan Arif kızı Cenan Hanım. Balıklı kayada iki buçuk 

dlSnüm tarla 5~89 No. lu Küçlik kumladani Mustafa otlu Mah

mut aja Bayram tarlada iki buçuk dönüm zeytinlik Karaağaçta 
bir bu~k dönOm meyve babçui Osmaniye mahallesinden 

Mustafa otlu Mehmet Efendi Hamam ardında bır buçuk danom 

tarla 5510 No. lu Osmaniye mahallesinden Mehmet Efendi kızı 
fitnet Hanım. Kiremitlikte bir buçuk döollm bahçe 5520 

No. lu EngOrücfen Raif oğlu Ahmet Efendinin Lapa bahçe· 

)erinde iki buçuk dönüm zeytinlik Taşl\öprüde iki dönüm bahçe 

Tıtlcöprüde beı dönüm tarla 5644 No. lu Umur beyden izzet 

bey zcvcui Ümmügülsüm Hanım Ortaarpalıkta bir buçuk dönOm 

zc)tinlik Molla lbrahim bağJarında iki dönüm bahçe Zaytinlik 

dcrincelerde iki buçuk dönüm zeytinlik 5672 No. Iu Adliye kari· 

yeaindcn f aı •ı oğulları Ali ve Ibrahim Efendilerin Kııılakb 
çqmede sekiz dö ıüm tarla Kesim parmakta on iki dönüm tarla 

5709 No. lu Küç~k kumladan Halil ağa oğlu Abdullahı!l Çukur 

bayuda on alh donOm bahçe ıcyt;nJik satılacağından namlanna 
tanzim ve tevdi olunan ihbarnamelerin m-udd t' k · · h'ta 

~ e ı anunıyeaı ı m 
bulmasına ragmen henüz teıviyei deyin etmediklerinden Ziraat 
Ban9'aaı lcanunun maddei mahsusa11 ahkimına tevfikan ~~Yali 

merhuneJerınin bilraüzayede aahlacaia i.in olunur. 
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Nfşantaşında Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Kız ve erkek 

Leylt ve Nehart Şişli Terakki Lisesi Ana • ilk 

Orta • Lise 

2000 Kilo beyaz sabun: mevcut ıartname mucibince 
3000 Adet hasır süpürge: " nümunesi ,, 

TekmiJ sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve Kız
Erkek talebe için ayrı binalarda ayn leyli teşkilAb mevcuttur. Her gün saat 10-17 ye kadar talebe 
kaydedilmektedir: 'Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. Tedrisata 19 Eylülde başlamı~tır. 

Pazarlıkla satın alınacak olan bu iki malzemeyi vermek isti- Telefon: Beyoğlu 2517 Tesis tarihi: 1879 

• Jenlerio nümune ve ıartnameyi görmek üzre hergüu ve fiat 
•ermek Uzre de sabun için 45 •e süpürge için 30 lira teminat
larını hamilen 24-10-931 Cumartesi gUnii saat 10,30 da Galatada 
mubayaat komisyonuna müracaatlan. (2974) 

Kız 
Ve 

erkek istiklal Lisesi Leylt 
ve 

ne hart _..._ Bomoati~ 
FEVKALADE RAKI 

Uk. Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir. Bütün sınıftan mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gün müracaat olun"abilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

·ı elefon 22534 lstanbul - Şehzade başı 

80 MONTi 
Bahçe öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

ALA RAKI I
··=·=~--~] Erenköy Lisesi Mezunlarına: 
f\\Jiı. Xf ~' ;ıa\J ı: Mezun arkadaşlann 9-10-931 Cuma günü saat 3 te mektepte bulunmalan 

Nefaset , Lezzet ve a L..\\•MıTiffit~ il T.. .. • h • .... 
_..._ San•at ve fennin birer harikasıdır~ ,.. Karadeniz postası ıı utun ın ısarı umumı 

-M~a-a_r_H_v_e_k_i_l_e_ti_n_d_e_n_:_ 0 Vatan~ miidiirl~iinden: 
Gazi Muallim mektebi arazisinde inşa edilecek meslek t h !i 3-10-931 cumarteıi günü saat 10 1-2 de mübayaat komis• 

muallim mektebi binalarile su tesisisah ve betonarme su deposu 7 vt.°:el H r f H nı u 8 yonunca sabo alınacağı evvelce ilin olunan 15000 varak mor 
in9aab 30-9-931 tarihinden 20-10-931 tarihine kadar kapalı zarf Y hareli klğıdın milnakasası gGrülen lllzum üzerine 10-10-931 cu• 
uıulile mllnakasaya konmuıtur. Talipler büyük mebani yapmış günü akşamı Sirkeciden hare- martesi günfine talik olunmuştur. (2973) 
olduklanna dair vesika ibraz etmiye mecbur oldukları gibi bizzat ketle ( Zonguldak• İnebolu' J d ] k · d 
büyük inıaat idare etmiş mühendis veya mimar olacaklar ve Samsun, Ordu, Giresun, Trab- I' an arma Satına ma OffiISyon Uil an; 
yahut bugibi zenta itin idarei fenniyesini tevdi kdacaklarını zon, S~rmene ve Rize) ye 1 112 çeki odunla (2944) kilo kömür pazarlıkla satın alınacak-
taahhüt edeceklerdir. Münakasa evrakı ve planlar hergün maarif gidecektır. 1 br. Taliplerin şartnameyi görmek üzre hergün ve pazarlığa işti. 
vekileti inıaat dairesine mliracaatla tedarik edilebilir. ihale •. Fazla tafsilat için Sirkeci. 1 rak için Teırinevvelin 14 iincü Çarşamba günü saat 16 ya kadar 

f k ·.·.·.=.· Yelkenci hanındaki acenteli- f..: Gedikpaıada J. andarma satın alma komisyonuna müracaatları.(2978) maari ve aletinde toplanan inşaat komisyonu tarafından icra .. 
edileceğinden müteahhitler ihale tarihi olan 20 teşrinienel salı H ğine müracaat. Tel. 21515 ii Lokanta ve Birahane ------::g 
gllnü saat ıs te müzayede münakasa ve ihalAt kanununa göre iiarmmaa:::a:am:=-.ı~~c: r T R i y A N o N 
tanzim edecekleri teklif mektuplanDI mezk(ir komisyon riya1e-
tine tevdi edeceklerdir. (2943) 

Türk yavrularına 

• • • 
YURT BiLGiSi 

Khim Sevinç 
ilk mektepler için 

En çok beğenilen, en nefis basılan 
Ve en müsait şeraitle satılan eser budur. Görmeden kitabınızı 
intibap etmeyinie. Talep üzerine derhal nUmune gönderilir. 
Müracaat yerleri: Ankara caddeıinde Cataloğlu yokuşunda 

Kainat Kütüphanesi ve Dilsiz zade 
-----Hanında 2 numarada Sıtkı Hamit bey 

lstanbul Ziraat banka
sından 
Cinsi Arazinin tamamının No. Mevkii 

dönümü 

SEYRlSEF AlN 
Merlı:ez ıcenta.sl: Galatı lı:öprü bı~ı B. !362 

Ş•b• A. 51rlı:ecl Milhürdar ude han t. !740 

TRABZON POSTASI 

( CUMHURiYET ) 8 Teşri· 

nevvel Perfembe 17 de. 

MERSiN POSTASI 

(ÇANAKKALE) 9 T eşrinevvel 
cuma 10 da Galata rıhtımın

dan kalkarlar. 

idarece aşağıda ismi yanlı 
mahaller müzayede ile kirala· 
nacakhr. 

Teminat maktuan 100 lira· 
dır. ihale 22-10-931 saat 16,30 

idare nhbm büfesi. Acenta 
rıhtım palamarcılığı. (2940) 

20 Tarla 
:::::: •••• .__. ... ::::.~:: •• - ....... _====..-:: 

Eski 1-1 Bulgurlu-Karaman çiftliği ı Alemdar Zade Mehmet ll 
tarikinde 20 dönüm tarla- Vapurlan 1i 
nın 1440hisse itibarile H Lüksve seri Karadeniz poıtası li 

., 60 

Yeni 5-5-1 1152 hissesi Evvelki sahip- n B ·· ı t VAPURU ıı 
leri Resa B. mahdumlan l•İ.· U 9 n 7 T. evvel I 
Nurettin ve Kemalettin B.ler 

Mnkerrer Eyüp·DütmeciJer mevkin- r:·,!.· Çarşam ha 1,1 
3,3,3 de 60 dönüm tarlanın 59 H 

dönümü. Evvelki 1ahibi i.:s' gllnQ akşam aaat 18 de Sir· IÜ 
Ahmet B. 

Yukanda mevki ve cinsi gösterilen iki kıta arui bedeli pe- n keci rıhtımından hareketle il 
tinen ödenmek yahut kısmen peşin ve kısmen ikraza kalbedilmek İi (Zonguldak, İnebolu, Ayancık. H 
suretile bir ay müddetle açık arttırmaya konulduğundan daha il Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, fi 
fazla izah~t almak ve şartnameyi görmek üzere istiyenlerin ihale i! Görele. Vakfıkebir. Trabzon, ij 
gününden 7 teşrinisani 931 cumarteai günü saat dörde kadar !I Sürmene, Rize ve Mapavri) li 
bankamıza müracaatlan. (~001) !ı . d d k · c: 
~========~==============~!S~anmcln ffclee~t~q 

D 1 D l 
1 

!! Y k l · · s· k · •ı· ev et em ryolları ilanları !i ü Ye yo cu ıçın ır ecı· : 

8 - 10 - 931 tarihinden itibaren içme katarlarının seyrüsefer ij de Vezir iskelesi sokak No.6l il 
Is acentasına Müracaal Tel : i 

etmiyecekleri ve 9 -10 numaralı yolcu katarlarının da içme nam il ı 
mahalde teYakkuf etmiyecekleri m~hterem ahaliye ilin olunur. (2987) :::?.~~--==:::::.-........ ::::::::::::.dl 

10 Tetrini evel 931 taritind:n itrbaren tatbik edilmek üzere Doğum ve Kadın hasta1ık1ar~j 
her hangi iki istasyon arasında yapılacak pancar ve pancar mütehassısı • 111 

kUıpesi nakliyabna mahsus D. D. 55 numaralı tenzilli bir tarife H DoktoNr 
ihdas edilmiştir. Fazla malümat için istasyonlara müracaat ÜseyİD aşit 
edilmelidir. (2985) ' Türbe, eski Hila.liahmer binası 

• • • ili No. _ıo T_e_ı. lstailbul: 2622 
720 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 12, ikinci teşrin ~ 

931 b Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
perşem e günü aaat on beşte idare merkezinde yapılacaktır. neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

TafiilAt Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde beıer liraya YAKIT l\latbaası 
aablmakta olan ş:srtnamelerde yazılıdır. (2772) 

Listeden istenilen yemeği intihap etmek ıartile 

Tabldot: 4 Tabak yemek 50 Kuruş 
Beyotlu Galatasaray eski Zenlt acara sokak No. 5 

TUrk Maarif Cemiyeti Müeeseseleri . 
Anbra : Ana mektebi : ilk mektep ilk mektebe leyU talebe abnır 
Ankara : Talebe yurdu : Lise ve Orta mektep talebesine mahsustur. 
Ada.na : Talebe yurdu : Orta derecede mektep talebesine 
Istanbul : Tal6be yurdu : Yüksek tahsil talebesine mahsustur. 
Bursa : Kız lisesi : Leyli ve NeharL 
Bursa : Talebd yurdu : Lise ve Orta mektep talabcsine mahsustur. 
Çorum : Talebe yurdu : Orta mektep talebesine mahsustur. 
Bu müesseselere girmek istiyen talebe müessese müdürlerine müracaat etmelidirler. 

Zonguldak vilayetinden: 
Bu sene Zonguldak mektepleri için alınacak beş yüz lırahk 

alit ve edevata dersiye 21 gün müddetle münakasaya konulmuş· 
tur. Münakasa kaimesi ve alınacak allt ve edevatın nevi ve 
miktan Istanbulda Maarif •ekaleti levazım memurluğunda mev· 
cuttur. Kontr konoımento Zonguldakta teılim alınacaktır. iha· 
leai 12 Teşrinevvel Pazartesi günü saat 15 te Yiliyet encümenin
de icra olunacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçe• 
leri veya mektuplan ile villyet encümenine müracaatlan. (2865) 

---VERESiYE---..., 

Tiftik 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi •e Spor Kostümler 

Çocuk kostüm ve paltoları 

Haki ve hlö 

İngiliz Kauçuk muşambalar 

Podö Peş Mantolar· Spor Tayorlar 

Kadın erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 
Makasdar M. KARLO tarafından imal olunur. 

lstanbul Eminönü Köprübaşı No. 15-16 KARAKAŞ Elbise I 
- - - mağazasına bu ilinı kesip müracaat ediniz· ......... ,.. 


