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' Misafir fUo klYlmaın<fl!aınıo 

~rniral Fredrik Field düıı 
·Ankaradan avdet etti. 

A'ff~aın©ıa 

Nadir lıan 
kral oldu 

Seyahat notlarının 
sonu 

Anıiral · doğruca zırhlıya gitmıştir. Bu S b k k 1 R 
... 8 . . h ld. a ı ra oma-

gun amıdiyeyi ziyaretı mu teme ır. a 1 p ? 

Dönerken ekspreste yemek 
mmsasında bir yolcuyh• tanı!?hnı. 
Yüzü yorgunluk ve kömür tozu
nun ya~I, kirine hula~mış, gözü a ne er ya ıyor. 

1 --···-· ~foskova, 16 [A.A]-
muztarip bir hayvanın ki gibi 
kü~ük ve örkek bir adam. 

Beş <M dakika İ!;İnde birbiri
mizin kim olduğunu tamdık. 

361'.l YY AR!l!NDEN "BiR KISMI CEVLAN EDECEK OLAN "COURAGE
!AS,, GlıMISININ ARK.ADAN GÖRONOŞO 

Gaıl laasretlerlae arsı tazlmal r"'".;...• -~·-· 
et.ek Gzere evnlkl gthı Ankaraya 
ritt.i4 olu laglliz Bahriaefit filon ~ 
k\llftaıtd11JU Amiral Pr~drik Fleld 
ce•aplan ile l.rki.JU refakatlerl dGa 
••bahld ekopr .. le ve İ•gilh Hfiri 
Str C.orp Klark n. birlikte 
Aalıaradan ıehrhnlze ırelmittlr • 
Aaniral cea.pl.,ını Haydar Pata 
tarıncla bir mttfrele uker ve poltıler 
~litnlaa11lard ... Amiral Fleld cenap 

lan ııudu çlkbktan ao11ra dotnıca 
~llu&ua, ueKJ n mow ..;.,ıa ... & ... ı. 

lırblıya nlaet et.lftir, 
Amiral Clellaplan Aalııara styare

tiaıd4Mı llOll et.rece 'lllllitehuata ,.lrün• 

~~ 
t••adaıı 
'1htiaaaabnı 
et.atıtir, 

Nblcumhur bu?etlerl 
kabulleri kakkıadakl 

p cOmlelerle ifade 

- "R.S"cUQalaur Gazi bazrarleri 
tarafından kabul edilmek ıeref ve 
hahf aaı ile bahti1ana. 

Gui buretlerl kıymettar vakit· 
1athdaa balaıettl1derl mfiddet e••· 
1'-ct. ban ve bGyOk el9l•iz• mn:ı· 
~ .... f ,... wald..bi hakkm· AMiRAL FIELD ANKARADA iKEN 

~ .. "" ' ' . · '. 
- --........., 

.. COUllAGEUS" TYY ARE GEMlslNIN ÖNDEN GÖRÜNUŞÜ 

dlllııl • fikir n •utalaalannı •Öy· 
16111ek MStfn.de bulundular. Bu .. a. :.a rilaleri bea Akdeaiz filoauaun 

1~• buiwamuı oldutuaıa med-au •• ,, 
1i A•lral Aakarada srörd-Bjil faa· 
7•ttea ,... vekillerle olan temula· 

:~aııt hararet ve altayitJe baluıt• 
~" •dlr. 

1-,. ,._.a) ceaaplan111D Aa1tarada 
b ' do1'allaaaınızdan bir .lııum .. ı 
ı:r~ zJ,aret Maltaya davet ettiAi 
k.İnedtt•ektedir. Filonun burada 

1~~c~tı fU t,ir kaç sönlGk milddet 
catı _. -:.~'- t.yyare uçuflan yapıla-

• d aauı, Amiral ve maiyeti Ha-
:!icfY•di kna-.azörGnG dyaret ede-
l er r. Bu ziyarette buırüa vaki 

0 •atı Rıuatemeldfr. 
._

1 
~na " Couraweona,, tayyare re· 

rul ••Dden •adece bir ta11are uçu .. 
nıu,tur. Gemide u~lacak tay. 

~areler için hazırhklar yapılmakta
":· "Courageons,, de biri deniz 
.. otuz be9i kara tayyaresi olmak 
\l:ı:re otu:ı: alh tayyare vardır. 

• • • 
Dün öj'leden ıonra "Queen Eli-

l 
zabeth,, zırhlııina mensup 200 ve 
Couraıreonı'tan 80 bahriyeli karaya 
çıkarak bir kıamı şehri gezmif, di
ter bir kısmı da Şiflideki lngiliz 
mektebine tlderek idman talimleri 
yapmıtlar ve ak,am avdet etmiş
lerdir. 

Maarif Vekilinin 
dünkü teftişleri 

Maarif Vekilini Cenıal HiianQ 
Bey dün ötlenden aonra bir müd
det maarif e111aneti binasında nıet
l'ul olduktan ıonra refakabnde 
maarif emiai Behcet Bey oldutu 
halde Sanayi •ektebiai teftiı etaıiı· 
tir. 

İskan işleri 
Umum iakin müdürü Hacı meh

met bey bugiln Ankarava gidecek· 
tir. DahfUye vekaleti iıkin ve tefviz 
muamelitının azami 930 aeneıi ni· 
hayetine kadar her tarafta ikmali 
lçil"1 bazı tertibat alacaktır. 

Tas Ajansının Termiz
den istihbarına göre , 
Nadir han Afganistan 
kralı ilan edilmiştir. 

Londra 12 - Sabile Efgan kralı 
Emanullah ile aileai erkanının ha-
1atı hakkında Romadan şu şayanı 
dikkat malumat veriliyor. 

Amanullah han ile kraliçe Sürey. 
ya Sinyor Mu11oliniain Via Nomen
tanada bulunan aayfiyelerinin kapı 
komşu11u küçük ve zarif bir sayfi. 
yede yaşıyorlar. 

Bina eıkiden Efgan sef aretaneai 
olup şimdiye kadar "urada maslahat 
gilzarlık yapan Efgan ıefareti müa. 
teıan oturuyordu. 

Maslahatgüzarın aileıi de bura .. 
da yaşamakta olduğundan Emanul
lah Han ile Süreyya müıteşera mi. 
Hfir bulunuyorlar. 

Sabık kırat ve kıraliçe •ekiz 
oflu ve kızlan ve yeğenlerile bir
li!de 18 kişilik bir aile teıkil ediyor. 

Amanullahın küçük bet çocvğu 
bir odada uyuyor. Amanullah gayet 
münzeviyane yaşıyor. Vaktini ya 
evde, yahut bahçede geçiriyor. 
Amanullah nadiren aokağa çıkıyor 
n çıkbğı vakit malik olduA"u büyük 
iki otomobilinden birine biniyor. 

Amanullahın ve refikuının ha
yatta betlıca alikaaı çocuklannıa 
talim ve terbiyesidir. Bütün bo, 
"a.hllh;ı ün b"'uca b ....... ~diyOTl-'- Amcıı... 
nullabın büyGk otlu yakuılarda Pa
riıe gjtmiıtlr. 

Darülflinuna de.am edecektir. 
iki büyilk kızı i~ ikinci ve üçüncil 
otlu Romada ltalyaıa mektebine 
devam edeceklerdir. Diter çocuk .. 
ları peder ve valdelerlnin nezareti 
albnda terbiye olunuyor. 

Sefarethanede bir italyan kadını 
ırayet baait olarak italyan yemek
leri hazırlıyor. Amanullah han bil· 
tüa ailesi makarnayı çok ıevdikle· 
rinden İtalyan kaduıının yemekle
rinden tikiyet eden yoktur. 

Karsımdaki adam mütekait 
bir Portekiz zahitidi. 

- İtim yok. Evli de~ilim. Liz· 
bondaki evimde heni yalnız bir 
ihtivıtr hizmetci ve bir kanarya 
kuş~ bekliyor. Param var. Fakat 
içim sıkılıyor. Can eıkıntısından 
deli olacak gibiyim. Bana seya· 
batı ilaç gibi tavsiye ettiler. Üç 
aydaoheri A vrupanın görmedi· 
flim şehri kalmadı. Berlinbe mi
aem bozuldu. Paı·iste nezle ol· 
dum. Dolanda da rumatizmaya 
tutuldum. Her yerde ancak ya
bAucılı~ımı daha fazla hissetim. 
Nevrestini hat bir tekle girdi. 
İşte seyahattau istitadem. Seya
hatım boş bir ~eymiş. Şimdi bu 
ilmit ve teselliyi de kaybetmit 
olarak, memleketime, yani htlız:
nüme ve yıllnızlııtıma döuftyo
rum. Muztarihim, muztaribim, 
her zamandan daha fazla muzta
rip. 

Zanllı adam haklı idi. 
'•Mubayyelutı Aziz efendi,. na· 

mındaki maeal kitabını şimdiki 
neslin karileri tanımaz. Halbuki 
bu ıüzel kitabı okumu§ olmak 
yazıktır. Orada Şahı Serendip'in 
hikayesi gayet manidardır. Şahı 
Se,-endip "eadeti bulmak lıulya
aıyla dünyayı <lolaşır, fakat bulun• 
mez. Nihayet avdetinde, onu ken
di evinde, bulurlar. 

Seadeti tatmak bir iBtidattır. 
Meı'nt adam onu ancak kendi 
ruhunda ve kendi elinde bnlnr. 
Şimendüferleri, vapurları, otel-: 
leri dolduranlar bir ıerabın ar· 
kHmda kotan zuallılardır. Şahı 
Serendip gibi yolwıu pşırmı§ 
zavallılar. 

Ahmet HAŞIM 

Müınelk.aşa lb>lr emrn vaki oldu 

Dün perimli dişcilerin 
imtihanına haşlandı 

imtihanda muvaffak olan perimli 
dişçiler icrayı sanat edebilecekler 

PERlMLI DIŞÇl.LERIN DONKO IMTIHANLARJ 
Diploma1ız ditçilerln imtihan 

edilmeleri ve bu imtihanda muvaf• 
fak olacaklara diploma verilmesi 
~trafındakı dedi kodular devam 
ediyer. Dön de yazdıjımız gibi bu 
h1,lauıta ditçller ve l>u mesele ile 
ol&dadar olanlar ikiye aynlmıştır. 
Bunlardan bir kıamı, ıenelerce 
tabail g5ren Darülfünun mezunu 
dit tablplerile çıraklıktan, Fakül· 
~~i!:n yetiten ditÇilerin bir adde-

eaiai hem fabai, hem m.ealekt 
bayalyetlerlle kabil teklif 1"8rm.e• 
mektedlrler. Diger kıaıaı iıe, Ana· 
~olunun dlt~lye olan fevkalide 
ıhtlcını n~çan dlkkata alarak per•· 
mili dltçızere diploma verilditl 
taktirde memleketin dif tabibi 
nokıanlııı kartıaında kısmen bir 
tetbir ittihaz edilmit olacatı kana
atindedir. Sıhye vekaletin de bu 
noktai nazara taraftar olduiu cibetıa 

perimB bf tçllerhı imtihan edllmelerl 
ve muvaffak olanlara birer ehliyet
name nrilmeıl 111e1eleıl artık 
dGDdea itibaren bir emri Yaki 
haline reımı.tır. Bu ltlbarle din 
•ut 14 de ditçl mektebinde per
mlll dlfçllerill tmtilıanlanaa batla
nımıfbr. lmtahan saat 18 • kadar 
devam etmiı ve nihayeti bupne 
blrakılmıttır. imtihanlar tahriri 
olarak ceryaıı etmektedir. Bir hafta 
ıonra da tlfahf imtihan yapılacaktır • 

Bunlar • teırlh, Fizyoloji, amrası 
Hnan fenni tedavi, bıfzıHıhba, 
Baktl;iyolojl derslerinden imtihan 
edilmiftir. DilnkO imtihana 57 dip• 
lomaaız difÇİ lttirak etmlttfr. 

fmtilıanlar Ser•er K&mll, Tevfik 
Recep, Tahir, M!lzhar HOınil, 
Server Hilmi ffilıeyın Safih beyler
den miirekkep bir heyet icra 
etmiftir. 

SlYIOIFD Y@DIY11Iil©laR 

Sulh kongresi azasına diin 
gece "Pera 

Palas"ta bir zıyafet verildi. 
_,gjj{l~ ııııı·111111 1111111 11 111 1 111111 11 111 11n ıı ıııııı ıı·mıın:ıııu ı ııııuıııııııııııııı ı ı ıııııı ııııı ııı ııı ııııı ı ıııııı ııu ıı ııııııııııı1 ıııııııııııııııııııııııını~, 

= Matb~uat cemiyeti reisi ve Siirt ~ 
' E mebusu ~ 

Mahmut bey bir nutuk söyledi. = 
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ŞP-hrimizde bulunan snlh 
kongresi azası şerefine dün 
akşam Müthuat cemiyeti u·isi 
ve Siirt mcb'usu Mahmut Bey 
tarafından PeraPalasta yüz 
kişilik bir ziyafet verilmiş 
ve bu ziyafette şehrimize ge
len sulh kongresi azası, meh'
uslardan Hakkı Tarık, Ruşen 
eıref, Necmiddin Sadık, Meh
met Asım beylerle matbuat 
erkanı, İş bankası Istanhul 
şubesi mildiri Muammer, M. 
Piyos cemiyeti belediye aza· 
sından Vasfi Reşit bey, ve da
ha bir çok zevat hazır bulun
muşlardır. Ziyafetin sonunda 
Mahmut hey tarafından aşa
ğıya suretini derç ettiğimiz bir 
nutuk irad edilmiş ve bu nut
ka heyet reisi ve Bel~ika Ayan 
meclisi azasından bulunan zat 
tarafından Tiirkiye hakkında 
pek muhahhetkar ve hürmet· 

kir bir nutukla mukabele edil
miştir. 

Bu zatı mftteakip sulh kon· 
gresinde.ld Iı"ransız murahhası 
tarafından pek parlak bir nu
tuk söylenmit ve bu nutukta 
da sulha çalışmak f"ıkirleri ha
raretle ortaya atılmıştır. 

Bu zatı müteakip meh ~us 
Ru~eıı Eşref Bey irticalen ve 
fra~1sızca çok güzel bir nutuk 
söylemiştir , .e Ru~en Etı ef 
bevi müteakip söz alan Al
man muı-ahhasının nutku il• 
ziyafete niba)et verilmiştir. 

l\lahmut heyin nutku her· 
veçhi atidir: 

Hanımlar, Efendiler. 
Yürekleri ıulh ve insaniyet hlı· 

!erile çarpan, dünyada ıulh idealini 
bakim kılmak için çalı,mak yOk· 
ıek bir vicdan zevkı bulan ili• 
zide insanları mer.., feketfmizde ılJr• 
mek, onlarla böylece beraber bu· 
lunmak bizim için müstesna bJr ıa• 
adet teşkil ediyor. 

Bütün vatandaşlarımın bu biHi· 
yatta benimle beraber bulundujunu 
bilhassa temin etmek iaterim. 

Türkiye matbuat cemiyeti, b1a 
münasebetle aziz misafirlerini ea 
derin bir muhabbet ve aamiml7atle 
ıelamlamayı bir vazife biliyor 

Aziz misafirlerin bir çoğu biıe 
memleketimizi çok beyendikJerİD• 

den halkımızın necip karakteriadea 
memnuniyetle babıettiler. 

İtimat ediniz hanımlar, efendiler 
eter Türk Milletinin ıulha intizama 

[Mabadi 6 ıncı aayfada] 

Nam~etoeır tespnt edDDdl 

· Yarın etihha odası idare 
heyeti intihabı yapılacak 
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, 

Kocaili, Zonguldak, Bolu 
Istanbul mintakasına tabidir. 

Memleketimizde Etibba odalan 
tetkili esası kabul edilmiı ve bu
nun lçia bir talimatname ihzar edi •. 
lmifti. 

Bu talımatnameye nazaran TQr. 
kiye dokuz ınıntakaya aynlmış 
olup ltunlerdan ilçüncü mıntakanın 
merkeıi de lıtanbuldur. Üçün İa
tanbul mıntakaaına merbut vilaye
tler için teşkil edilecek olan etibba 
odaıı intihabah yann Darillfünunda 
icra edilecektir. 

EYVelki gece ictima eden etibba 
muhademet cemiyeti, etibba oduı 
idare beJ'etl lçini'göıterilecek nam• 
zetler etrafında hararetli milzake· 
ratta bulunmuf, neticede 20 kiti 
teıbit edilerek bunlama içinden 
idare beyob nanasetleriııin tefrfldaJ 
Hakkı Şiaaıl Pat• tuketmej'e ka· 
karar vermifti. Halk ffrkuı milfet· 
tlfliti bu llgte Qzerinde tetldlral 
icra ettikten ıolll'a atideki zevab 
idare heyeti ile bayaiyet divanı 
uahklaarı namzetleri olarak teabit 

etmtıtir. 

Jdare heYeti asası 
Tevfik Salim pafa, Tevfik Re. 

cep bey, Tıp f akölte1i mualliınle .. 
rinden, Esat bey Haseki hHtanesi 
battabibi, Neşet Oıman bey tehre
maaeti aıhhat itleri müdiiril Refik 
MGaür bey Gülhaııe mualli:nlerin· 
dea. 

Yedek azalar 
Hayrullah bey Tıbbı adli azaıı, 

Ôıner Lütfü bey Guraba baıtanesi 
ıertabibl, Fuat Süreyya paf8 aerbeat, 
Abdillkadlr bey GGJbane muallim• 

"Etlbba odau riyaaetlne intihabı 
kuvvetle muhtemel olan 
HAKKI ŞINASf PAŞA 

l }erinden, Rifat bey Çoıuk hutaneıl 
batta bibi~ y 

Ali pata Hllaliabmer reiıi, . uıuf 
izzettin bey Buna ba•taneu bat 
tabibi, Hilıeyia TalAt bey ditçl. 
Yedek a:şalar 

Ali Riza bey Sıhhat mGdGrG 
Hacı Kemal bey Guraba hutaneıl 
milteha1111Janndan. 

Oçancü mintakaya merbut vua. 
yetler ıunlardır: İıtanbul, Eciirne 
Teklrdaj'. KırhJnreli, Buna, Kocael~ 
Bilecik, Zonruldak, Bo\u, 
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Memleketı imar 

f Ankara Nafiası hu sene 
neler yapacak ? 

Ankara Nafıasının hu f!ene- Beyobası • Balaı yolu 
d progr6&mında yeniden bir Beyobaaı nahiyesı ile Balat mııı-
çok yol ve köprüler intaıı talı:ası arasında mevcut toserıin ta
bulunduğundan faaliyete geç- mirinin ikmali için ıilindirajma baı
tlmi~tir. lanmı,br. Bu ameliyenin hitamını 

Ankara Viliyet Nafıa11 reçen müteakip de bilhassa çoban ve 
aene olduğu gibi bu ıene de Ihı· hayvan cihetinden ~engin olan Bey· 

obası Balat lstaaiyon uoa batlanmıf 
nalı ve deterli çdıfll'lalanna devam olacaktır. 
etmektedir. 

Bu ça1ışmalar arasında memle- Keskin· Ynh~ihan yolu 
ketimi& yollannın birçok yerJerinde Kesk in - Yahşihan araaındaki 

fosenin en mühim olan kıaımlarının 
dnamlı n bazı yerlerinde de ye· id tamiri için işe başlanmı' ve meecut 
n en tamirat ve fntaat yapılmak mükellef ameleden istifade edilmek 
tadır. suretile faaliyet temadi etmektedir. 
Kızılcahamam • Gerede volu Havalar nıüaaade gösterdiği takdir-

Ankara - Kızılhamam • Gerede- de buranın da ailindirajına başlana-
Bolu yolunun en lazım?ı kısmı olan caktır. 
Kızılcahamam - Gerede şo:.elerin in A11kara • Çankırı yolu 
vilayet Nafiasınca inşasına başlan- Ankara - Çankın umumi yolu 
mııtır. Ankara'dan Kızılcab&mama ilzerinde en mühim bir kıt geçidi 
kadar olan kısım ki yüz kil !"' •tro- bulunan ve çok manialı araziden 
luktur' burası da Nafıa 'iti a-eçen şes ,.nin tamiratı yapılmıf, 

ıilindir"]ına başlanmak üzredir. 
tarafından lnıa oluıınıak üzre .st ik-fı Rauli • Çıbık fOM!si 
fa yapılmakta olduğundan yakın- Ravli ile Çıbık ,osesi iltisak 
M bu yolun inıaaına hat!anacaktır. noktası ve Çınar) ~ !nndaki ba

Vll&yet Nafrası Kızılcahamam - t 1 k k ar ı ısımlarır ııa ve ku-
Gerede yolu üzerinde Kııulcaha- tutulma itleri . ak uıredir. 
mam'daa itibaren villyet hudutlu- Tamir•t için mu ... azi tatlar ba-
aa kadar olan otuz kilometroluk zırlanmıttir. Bu yolun tamir •e ba-
yol içla 8,000 kadar mükellef ame- takhklannın kurutulması ikmal edi
leeea l.tifade etmeye karar vermi9 Jirae Ankaradan Kalecik'e kadar 
Y• kararını tatbika başlamıştır. • kıtın en fena zamanlarında otomo· 

Bolu Oiliyeti Guedeye ve ora- bil He ve pek kolayca gidilmek 
daa Viliyet hududuna kadar olan imkanı temin edilmit olacakhr. 
kıımın ikmali ile meşf(Ul buluna- Bataklı lar. 
caktır. Bali-Tol yolunun 8-9 kflomet· 

lıkbahan müteakıp bu yolun kıs- roluk kıamının taş ferşiyatı )'apılclı. 
mı azamı ikmal edileccklir. Yulun B uıünlerde ailindirajma ~a9lanacak· 
ı ... ve ikmalinde bir çok f aide)er br. 
araaında ezcümle Bolu orrr. anlann- Bu suretle çok fena arızalar 
dan Ankara ve havaliainin istifade göıteren ve ba:ıan mDtkGll.tla kat 
etmelerinin temini ve bir de lstaa-
bula karadan ve daha çabuk bir edilen Ankara-Bali yolu dlzehait 

ve Balü havaliai merkeze raptedU
ıvrette g{debllmek mea'ele e be-
raber daha bir çok umumi Ye hu-
auıl menfaatler vardır. Evvelce An
karadan Boluya gitmek istiyenler 
Adapazanna kadar gittikten aoı~ra 
tekrar Boluya d8nüyorlardı. Yolun 
yapılmaaile bu mahzur ve uzun ıe
yahat ve zaman kaybetmek zaru
retleri ortadan ka!"mıt oJaca'kbr. 

VUlyet Naflaaı Kızılcahamamdan 
itibaren olan kısmın on kllometro
luk aahaaında ıimdlden tesriyei til
rabiyeaini ihzar etmlttir. Vilayet 
Nafla11 itleri aranndakl mOhlm cft. 
ter 11tee'e1eleri de ııra Ue 9u tekilde 
hulU. .W.iUris. 

Polatlı· Haynıana yolu. 
Polatlı ile Haymana güıerılhı 

üzerinde eski bir yol vardır ld bu 
yolun Wr tok 1erleri mlfim ta•lr· 
lere muhtaçtır. Ve yol ilzerlnde 
batın •"1ır derecede bataklıklar 
vardıt'. Vlllyet Naflaaı hu yol a-ü· 
xerıihını daha aalim ve kıtın dahi 
yazıu ol dutu ılhi btif ade edilebi
lecek Mr nrette tanzime Ye mev
cut bataklıklan kurutmaya çahf· 
maktadır. 

Bu yolun ltir kı•mı ilkbaharda 
yapıldı dit• kıeamlan da yakanda 
ikmal edilmek Guedlr. Bu auretle 
Hay~na lta•alial ••.ı,.tll Wr 
to•e ile Pelath demlryolu 18tuJo• 
nuna lNıtlaamıt olacaktır. 

zaDıta romanu 18 

Annanın 
Cinayeti 
Yulaı!K.OT 

..... Hlacllltaal U...ı u. ..... 
tına seJlp ark.,aacla clunaaum .CSy
lemlttlı Wr Ud claldka 90IU'& arka· 
ııu lM:r .. dolnındujunu, sonra 
iki ella oa..ı.naa dayaadıtam lale
settll Laar• Deetla yerele ıllrGaerek 

relmlf, •athat,,~tl alm't..!! 
:zamaa Smltla ,.Uw 
etdl ıaat kor4onnun ucundaki ldl
çük çubutu difl ile tutup kordonu 
çekti, ilikten çıkardı, 6tekl ucunu 
maaanın Bxerine ıarkıttı. Soara hıa
flDl laııla eğip ıincirm ucunu aaa-
aaya prpbrdı. 

N•ille: 
- Maaaya vunılduftına nıdheıa 

itittlal 
diye batırdı. 
Smlth zinciri tallayıp por.ten 

kü..te t•"Pbrch. 
- Ruhlar ıu ile ayatyorlar, cje .. 

di. Sudan kuvvet alacald.I'- Harl· 
kul' ad• ecyler olaeak 1 

tlecll.. Bunua üserlıae la~eeyi 
bırakıp gene Laure Dootb a rene 
Hinduıtani liıarıiyle emir Yenıaete 
ba9ladı, .,kuıoda duraQ paravana
)'• kadar l'idip QatGnd'*f ııfok 

mit olacaktır. 
Bataldılılar. 

Beypazan • Nalluban n ciYarl
)e Ayaf BeJi ve Dan~r yer on .... 
daki mevcut bütiln bataldıklann 

kurutulmaaı ameliyelerine devam 
edilmekte Ye buralarda meTcut yol. 
lar üzerbadeki tamirat •e lllllacüraj 
lfleri ikmal edilmek üzer~lı.._ 

~falıkôy kôprüıü. 

Malık<Sy iıtaıyoau ile iltaıyon 
kart11ındaki bGyüh köprüuüa mea
ıeılezi ve iıtuyooa rapb iflan ya
pllmaktadır. 

Sıncandald yeni köprü 
Smcan f ataayonu ile RıDcan k3-

prib0 arHında yaptınlmakta ve ah
.. , olarak yapılmıt olan bu köp· 
rüniia betonarme olarak yeaicien 
J&ptınlmHl takarrür etmlfth. Bu. 
günle"• ihalesi yapıımak Gz.ıedlr. 

Gazi iataayonu yalu 
Gazi istasyonu ile Ankara ara-

11ndaki yolun mühim noktalanana 
yakında ıilindirajına bqlanacaktv. 

Keçiören yolu 
Hakimiyeti Milliye meydanlıtın

«lan Keçiören'e .. den yolu• icap 
edea kııımlarındaki tamirat bu sene 
ele ite yolun eaa•b bir tekilde aıfalt 
olarak yapbralmaaı takarrür etmlftlr. 

Garaj binuı 
Vlllyet Nafıaıı lclareılade kul-

mendili almasını, sonra yerde ıll
rilne aGrüne kartııındakl adamın 
oturdutu iakemlenin ayatını bul
muını •<Syledi. 

G~7a Hintçe okuduğu dualar biti
rdikten ıonra tekrar etildi zindrle 
iki defa hızlı hızlı vurdu. Neville'in 
elinin birdenbire takallüı ettitiaJ 
hiHedie haykırdı: 

- OmrGnde bu kadar ıert bir 
darbe ititmenıiştlm! 

RGhJ tat{iılrrlyat adamın zalf aok-
taıı idi, Rmith de bunu kıqfetinlftl. 
Karenffk tesiri ile lnaan1a l.aYaıma 
itimat edemiyeeek bir hale .. lece. 
tini ele biliyordu. 

NeviUe: 
- llaaama ortaaınclu ... ,.. 

bir duman çıkıyor ralibaJ 
dediı 
Smith cevap ve.reli: 
- Ben onu ne lzamandan bert 

rariyorum... Hem benim arkama 
bir el dokundu. 

Sonra bir aa d•rcfuktan nara 
devam etti: 

- Mamafl temkini eldeD bU'ak· 
maıaallJlL Karanlıkta İn•••• ra
zQne hayalde rarüneblllr. Bir sü
lilk kokuau hi11ediyor maıunuz? 
Mamafi bG.bütOn emh:ı detilim 
çlinkü odada hala biraz maj'De~ 
ziuaa dumam var. 

Nevılle' in eli Smlth eli içla
"CCI ecr t!e ınişti; ada ın hıı: ı iuzh 
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( Haberl~-a] Sırb7s~~:~::a 
(Defterdarlık) ( Müteferrik ) 1 Türkler Sırpmı 

Şehir 

(Mahkemede) 

Süt şirketi 10000 
lirasını alıyor 

ikinci ticaret mahkemcıfnce lf
liaına karar verilen ant tirketinin 
ta1fiyeaiyle metgul olan ifli• ma .. -
ıı heyeti firkete karıı esnaf banka
ııaın 25000 liralık bir taahhnt ae• 
nedi oldutunu •örerek Banka al· 
eyhine 10000 liralık bir dava açh. 

Bu davanın rü'yetine dGn ikinci 
ticaret mahkemesinde başlanmıt 
ve lntac olunmuştur. Mahkeme p
rek masa heyeti vekillnin, ıerek 
Eanaf bankası veldfinin noktai na• 
zarlarını dinlemİf ve neticede Ea
naf bankasının aüt firketine tahhüt 
ettiti 10000 lirayı tediyeye mah
kum oJınuştur. 

İtfaiye mütehassisi 
itfaiye milteha111sı M. Kuvnik

ten hlla haber alınmamıştır. 
Müteha11ısın gönderilen harcı• 

rahı bankadan aldıtı anlatılmıf, 
ıefarethanemizden relen malumat
tan da mumaileyhin memleketimi· 
ze a-elmek üzere yola cıktıtı ötre· 
nilmittir. 

Fakat buna rağmen mntehaıı .. 
hali terimize gelmemlttir. 

Allkadarlar M. KDvnikia t•hrl
mize •elmeden evel Anupada Wr 
cenlin yapdığıaı zaanetmektedir· 
ler. 

lan.lıtı kamyon, ıilindir ye aaire 
ma~n~lerın hüsnü muhaf azuı için 
ycnı bır ıaraj binaaı yapbrmıya ka· 
rar vermittir. Bu binanın ibaleai 
yakında yapalacaktır. Vlliyet Nafi• 
aHDın imar müdüriyetlle vlki mu• 
habereler netic•i •mdilik taayyOa 
etmit bir yer bulmak üzre C.a.eci 
civanndald Nafiaya alt aahacla bf. 
naaın yapılmaaı dütGnülmektedir. 

Binanın yapılacağı aahada da 
Nafia yekillltince bir malıiaiıt me· 
ktebinin yapılmaıı muhtemeldir. 

Tamirat 
Viliyet Nafian btlth itlerle lte

ralter tali bir takım MHaf Hrfet. 
mekte ve mükellef amelelerden 
tetlril ebnlt mnteaddtt tamlTatı •ti· 
...._dl1'c f'U8\Ulan Jh: aaWrat! 'Ye 

inşaatına d vam etmektedir. 

GeçeDlerde ikmal eclUmit olaa 
bta•iyon aeçidl, Havuadaa Dikme
ne, Milli Müdafaa yeni bfauuua 
anO, GGvercin botazı lflbl yerler
•ekl tamirat için bu postalardaa 
lıtifade olunmu9tur. 

Bir çok ufak tefek batakhlda
nn karutulnıa•ıDda da bu poıta
lann aallhlm fayd•lan g8riUmOıtur. 

Memlekette asfalt yollar yapı· 

hncıya kadar bu munkkat poıta
lardaa blliıtifade mltemadl taml· 
rata devam edilecektir. 

Bu ıene YUQyet NafiaaıDJa eliade 
30 bin amelei mlkellefe varclar. 

Ayrıca Nafıa VeldWj'laden 80 
bla Ura •-ftlaet J•Pılmıtbr. 

Muhaıebel hanlfyedea ... e p
llrlnin 50 hesabile mGhpem mlktar 
para ıeldlf olaamutbll'. 

Ôailnıüı.deki tene Ankara Ye 

bavdst kara yollan muataua hlr 
tekide arzedilebilecektir. 

nefH aldıj'ı, aynı zemanda Smltı.'la 
uydurduju rGnlOk kokoıunu U,.a
bilmek ıçia etcafı koklaclıtı lfldl
Uyordu. 

Bu sırada detektif elillp alm 
ile maıaaın .. tbuaa nrcfu, bOtla 
bateketlerlal hiuettitl NevWe Irk· 
.. n, ırlbi aıçradı. 

Smitb bir daha etucll. ldl..tl 
di,leri ile tutap etdl, fçlndeld MI)'• 
NevHle'ln lnalundutu tanfa clofra 
akıtb. 

Acla•: • 
- Diderlme .. ,U.1 ......,. .... 

ldll ..... 
diye haykırdı. Snıith: 
- Ha, ha ••• decll • KOntteld 

kaala kanfak • olacak. Teerfl...,. 
bltird~miz umu Jdh•ti ltot IMa
lacatız. Ruhlar buna DUil yapaW. 
llJorlar, biç anlayamadua. 

Kaa bir ... ladan .... Neftlle 
bir ~ Mlaa aapanı ...... --
ellni Smltb'ia ellntl• ... nr-
tar41. 

l>etelctif: 
- Kınuldamayııaal 
Diye haykardı. 
NevWe: 
- Amaıı, dedi. Mıl • ayatıma 

tuttu. 
Smitb cevap verdi ı 
- Maddilepae bacliseel dabna 

aıatadaa baılar. BacaAıoıu tutan 
Penton, yani öldürdüğilnh adaa. 
dar ... Şayet o iıe elim hatınıaa ko-

7 up • ı ' 

Beyaz Ruslann Yeni tahriri nüfus 
bıraktığı emlak için hazırlıklar 

Beyaz Rual_ar_;:; emlllcin ta•· HükOaet 93') Hne1iade yapıla· 
flyeaine devam edilmektedir. Bun- cak tahriri nilfua için fimdiden ha· 
lardan hir kısmının taıfiyesi bittitf zırlıklara batlaamıtbr. Bu seferki 
için Defterdarlık tarafıadan aatılta tahriri nufuzun 926 aereaine aaza
çıkanlmıfbr. ran daha mGkemmel olmHı için 

Bu gibi emlakin bedeli mOhlm fevkalade çalı,ılamaktadır. Memleke• 
bir yekuna balii' olmaktadar. Yal- tin her tarafınan tahriri nilfua ayni 
nıı eıkl Ruı hükGmetl tabiiyetinde günde ba9layacaktır. 
bulunan bir Ermeni tarafından i'eç Bunun için memleke& bütün 
zamanlara kadar ltlettirildlti anla- münevver gençliği o tUn faaliyete 
tılaıa Ye defferdarlıkça ıoa rünler- ıevkedılecektir. 
nz'lyet edilen Mahmut pafada Hukumet bu husu• için yeni ae-
Bavuzlu banın kıymeti 80-90 hiD ne bütçeaine lizım relen tabaiıab 
liraya ballı olmaktacllr. vazedecektir. 

(
---------- Ziraat umum müdürlüğü 
__ E __ m __ a_n_e_tt __ e __ ) iktisat vekaleti ziraat müdürt 

umumiai Hamdi Bey iktisat veki· 
leti müfetti9i umumiliğine, onu~ Y ansenin projesi 

Şehir miltehaaaııı mimar Y anıe
ll.İn Taksim meydanı için Emanete 
proje 1f6nderditiai, fakat bu proje
nin reddedUditi yazılmıttı. Keyfiyeti 
tahkik ettik ve l>trendik ki M. Y aa
•enin Emanete glSnderdltl proje bir 
teklif malaiyatlade detildir. 

Mimar YanHD Emaaete hlr ce
mile olmak ilue proje ~adenaif, 
fakat tatbikaaı teklif etme-'ttir. 

Emanet erkbıacl- bir zat h• 
huıuata de•ittlr ki: 

.. - Minıar Yansen bir teklif 
yapnııı değildir ki o teklif ret Yeya 
kabul edilmiı olıun. Mimar, biae 
bir hediye makanaı•cla olmak iare 
bir proje 1ö•dermi9, fakat tatbiknn 
teklif etmenaitlir." 

İlk ziftli cadde 
Şehremaaeti İıtanbulda ilk siftll 

cadde ol•ak ii&ere Babıili eaddul· 
ııi in.- ettirmiye b&fla•ıfbr. Cff. 
dem• fuka hiauı Bnlladeki knmı 
J•pılmaktadır. Bu ztitıı eaede rale
cek seae emİDÖDilae kadar temdit 
eclile cektJr. 

Mezbahanın teftiti · bitti 
Uzun mlddetteab.i aülkiye 

•lfettifl S.ltri B. tarafladaa Dlft• 

büumıa Wliaaa ... •ua .. l&b bak-
ı.-.ı_ ~--'• vtl•u '•h'l'f'" m• 
bayet bulmut Ye rapor Anbraya 
1CSndvilmi9tir. 

Kazalara karşı 
Şehremaneti, ıon ıa•andakl 

tramny ka:ıalanaıa sebebial tetkik 
etmit Ye fU aeticeJe •aal ohnut· 
tur. 

Kazalar ekseriya traanylar yl
rilrken i ... ek ye binmek ,..._._ 
.-ald olmaetadır. BOlaaHa kazaya 
atrayaalar çocuklardır. 

Bunların tramnylana arka ta
mpoalan üıerine otunaakta tıra.
vayın esnayı ıeyrlnde atlamakta, 
aeticede ya arkadan gelea bir oto
mobilin albnda kalarak ve 1ahut mü 
aademenin tiddetl ile yaralaaıp aa
katlanmaktadırlar. 

Emuet, t.u kualara aaai olm
ak, çocukların tamponlar üzerinde 
oturmaıını menetmek için tampon. 
lana dlkeaD olmaum ltlnmla ı&-
mOftllr· Bu huauı firkete 1a.dlacak· .... 

Bandu bqka, zabıtal belediye 

Smltla ıene Hlaclı.tanl U....ı ile 
koaut••ta b&flan; fakat 6yJe ma
htraae bir tarzba konupyordu ki 
talaffaı ettltt yek ahenk kelimeler 
dftrl karaahkta feci bir mahiyet 
lktllaP edlr.::ıa; fakat ba .CSzler 
llaldlu.tte ıo Dooth'a nriıen 
~baza talimattan bqka bir teY 

Nerille heyecanla bil' Mele: 
- Amaa )'arabblt D1J9 laaJkır· 

ela. llafama l.lr el koauldk!ıt:yet 
.,t hl•tecllyorum... Ola, el • 

Smlth muba11el ruha laltabea 
earetti; 

- Ko.a111uauzl lamlDiz nedir? 
Oclaaıa tayiai mümkün olmayan 

bir tarafından boj'uk bir mınltı 
lfldlldl : 

- F entonl F entoD! 
Slnitla avcaıacla uptettiti ellerin 

JU..Utaciatuu Wuetti; NeYille ıil
kinld eHerinl lcurtarma•m diye .._ 
Jan biraz clalıa •ktı. 

Detektif hl.kimane bir ıesle: 
- Sizi niçin 81dünlttler diye 

ıordu. Cevap veriaiz ! 
Ayni mınlb cevap verdi ı 
- Oaa •orun. 
Smitb kıaa bir ıOkilttan ıonra: 
- O •8ylemek istemiyor, dedi. 

Niçin ~UdGrlld6ğ6ntxn ıiz 'baaa 8t· 
retecekalnlz, F enton. 

- Ben konupauyorum, fak&t.. 
ben ona •. ze>rla aörletlrinal 

" . .., . . 

yerine de vekalet namına Avrupa
da tahıilde bulunan Te,fik Bey ta
yin edilmittir. 

memurlan tamponlar Dzerine bin
mit kimi gBrürlerse derhal tramva
yı durduracaklar, o adamla'l indi· 
reeekler, en yakın polis vey'la bele
diye karakoluna g8ttlrecelder, blr 
zabıt varaka11 yapıp S liradan qa· 
tı olmamak~Gzere ceza yazacaklar
dır. 

Dtln poliı ve zabıtai belediye 
memurlan tramYaylar aaılanlan ve 
tramvaydan atlıyanlan yakalamıılar 
ve bunlardan nakti ceza tahıiline 

b .. laıuıtlardır. 

Yeni bal 
Şebremaaeti, atedenberl lataa

bulda Unkapaaı cinnnda bilyilk 
bir ıebze ye meyva hali lata ettir
mek fikrinde idi. Bu aeneden ltlba
ıren laalln intaıına batlanacakbr. 

Şehremaaetl bir aydan beri bir 
gruple yapbtı teıaular aetlcealade 
büylk bir bal latuı için mlauip 
bir tekil bulmu9tur. Yeni laal bu 
..,up tarafından int• Mlleeek ve 
paraıı mukaıtaten em ... )ç• ade
necektir. Emanet balla IDfUI için 
u.-. ____ ,__ "P'---- __ __._ -!l..-.a.1-.l 

de tespit etmete muvaffak olmq. 
tur. Ancak bu cihetin aual temla 
edildltlne dair emanette ıılu bir 
ketumiyet muhafaza ediliyor. 

Y enl hal blaaıı , kere•teciler 
yanrın yeriade lnp edilecektir. Hal 
bGtün sebze ve meyva puarinı ih
tiva edecek bOyGklükte olacaktır. 

Hal, Avrupada lnp ldllen eD 
mDtekimil haller rlbl olacaktır. 
içinde yq sebır.e •• meyvalann 
nzun müddet muhafazaları için eo
tuk bava deposu tealaab, nbır.e 
ve meyvalann denizden hal içine 
ve hald• de harice nakllae malt• 
ıua tertibat bulunacakbr. 

Hal, İnf& edilince bahkanealn 
hariçte kalmuı dotna görillmOyor. 
bunun içba e-manet, balaka•e mil· 
dOriyetine muracaat edecek Ye yeal 
balıkbanenin de bala bltltlk bir 
yerde yapılma11nı lıtiyeeektir. 

E•anet heyeti fealyeıl, .. h,.. 
manetinla temaı ettlti rrupla ... 

- Kbinda bara kail 
Dedl. 
Bu a6zler Hindiıtaaf liıonında: 

• Allah bGyQktür 1 " manaaına reli· 
1ordu. Detektif bu cGmleyi Lauıa 
Do h'a kat'i Jakikanın hulOl etmek 
Ozre oldutunu anlatmak husuııaacla 
kullanırdı. 

Birden NeYiDe ellerini kmtu
mak için çabalamata bqladı. 

- Boynumun etrafına ıılak W.,. 
teJ dolanıyorl diye baj'ınb. 

Saltla: 
- Sir Rlcbard Fe:ıton• altla 

5ldflrdüj'Qn0z.ü vakti zamanlyle aa
lataamz iyi olacak... Soma fua ola
cak! 

Nevllle çırpıama'kta u. ...... 
rek kısık bir aeıle: 

- Aman Y •altbil Selayorl 
diye hırladı. 
Sınith sert bir ıesle: 
- Sizi öldürir1e adalet yerini 

buhnuı olur dedi. Niçin öldOrdiltfi· 
zn ılSylemedikçe elinizi bırakmam 
Hem yalan a~Jenenlz derhal anlar •• 
Çaltuk ..• Belki bir iki ıaalyeden 
fazla ömrünüz. kalmadı! 

Nevilleyarı boplmuı bir halde, 
laınldadı: 

- f epton - bir ... Ru - Vesl
kHı ... Arıyo,.dul 

Birden bire botuk bir ndeme 
iti dildi. 

Sın th ayagı i ~ elektirik dOy· 
1 :ı • c d 'd . 

Bu gün Hbık aırp koanitacıla 
rının naşiri efkirı olan "T ehe 
i'azeteainbe garip bir makale si 
düm. Sırplara göre Y11ıoılavya 
ırktaa mürekkeptir. Ge,enlerd 
Tribune de Genhe de p 
bir makalenin mevsuuhahı oldu 

bu makale •arpların bu ıarip iddlal 
ınıı makea olduğu için birecnebln 
istişhadı gibi zikrediliyor. Halbu 
biıim bllditfmiz Y oıoılavya, bir 
ırktan olduğu iddia edilen Yup,. 
lavya fU milletlere ayrılın 

Takriben 4 000 000 S.rp 
,. 150 000 Karadqh 
• 5 500 000 Hı"at 
• 1 100 OOo Slonn 
" 800 000 Bulrar 
• 700 000 Aroant 
" 500 000 Almaa 
., 3SO 000 Maear 
• 200 000 TGrk 
• 150000 Rum• 
" 200 OoO y alua4fy ... 

Şu rakkamlara bakıaca mrp 
iddia'1na ıiilmemek lu.WI ........ 
de, yalaız bahsettltlm ıuetıMekl 
makale muharririaba detfl, Wr tek 
aarplana fikirleri W,.le .tejtWlr. 

Bu ır.enta yuıo.ıa.,.... 11111 
mahiyetiai ıordujqus ..... .. 
cevabı verirler: 

- Halla muhllı mrp1 
- O halde Bulıart.taaa ve Tir· 

ldyeye neden bu kaclu muhaceret 
vaki oluyor. 

- iyi yal rldealer ..., ~ 
dan detillerdi. Gittiler. Fakat ka· 
lanlann hep.t ıırptw. 

- Barmtlatd terlıler de mi? 
- Elb•tte •. 
8ta .. ~ .. ,. tMip ....... 

kir suete •iHI 4-ye, •ef....,_ 
de tanu .. r edea •• Alekıum 
i...a.ı ala Haauı i..U.de bir Tlrls. 
tema laabHtierek ftly• ki: 

"Biı: daha gelme•ek Gue Tar. 
klseJ• fidenler hakiki TGrlds& 
Halbuki kalaalar ve 7abut gidip te 
tekrar relenlel' ta ..W u.udu 
beri Sarptular. Ancak o ...... 
hülPilne ti M81W•da i'1Uai7etl 
l - L....J ~!.I J D 1. - -- L--

kardaf}&n olu Saıoplardu, ae ele 
keJMli -.atHlen olu SubiataıMla• 
bir yere aynlma1acaklar ve daime 
burada kalacaklardır." 

Ba ... tıta 1.ek...U. v ....... 
vyuald .,..av.U. tla. ol.W. .. 
hatt. yabudiler ele ıırpbrlar. GGl
memek kabil detil amma, bir alla
nly.ti ifade ebıeal itibul.Wlr ~ 
makaleden bahsettim. - N. 
laftığı esaslar Gzariae hir ........ 
bazırlamata t..tlamlfbr. 

Profe ma•a&k 1rlrlWAIA " 
katlyef keıapettitl talaliftle ,... 
hal mukaveleaıl taalim ..W.celdıi. 

- -- / 
Evkafın ıslahı 

fnlçrell mGtebaı... tarafm4u 
Evklfı• ıılalaı hakkıacla Yerilen ra• 
porun tathlldna ltqlaalhuk lçhl 
bir kanun liyabam buvlumüt... 
dar. MeeHı açıbaca u,.laa _., •• 
n oluaaeak " kU'l)ret U.ltecle 
cektlr. 

Ne.We kea.u.i Wlma bir laaWe 
d5temeala azerlae Mrllmlftl. Laap 
Dorib do etiJm bopulUlu ..aik 
mendili çık .. yordu. 

Smith •tillp harabba& ,.._ 
Nevllleaia nabmu t.ttu. ..,. 
Hintliye: 

- Çabukl dedi. K•d'M .... 
meden evel buradan kaçaluaı yap
tıtıaıa OJ'IDU .alaaUH 1eaJrJaln ... 
41a çok .bayarh olur. Buaüa ....,.. 
de eclerid 

-5-
Denlzde atleadele hail Hta ,._ 

rih olu Sınithle, 11Sderlade ...,. 
muharebe ıt•ti panldayu Loap 
D~ WeatlteTltey'nin ••• .... 
alkleri &alll&ft bodileriae wı..... 
kapuyı açta. 

·<>tb 1VeatlaerbeY ldMlpL s d•• 
ııkap kapu,. doğnı ~ 

- Ne ekayor? 4i,. ...... 
Kızuaın aklı bqındaa rlttl. Kap~ 
lnilacle OMrbaize atet •tmlfl'I' 
Ne oluyor? Biltlln bunlanQ .....
ıı ne? 

Smitb oeYap verdi: 
- Sıt' llleharcl F eatea lld.,.. 

ada111 betti• de .tteuclu111• erte•
kaldırmak iatedi, Mı.. W........., 
aerede? 

- lnp}Jab yatağında dır. SlJla 
pefhıia •ara gelmek iatedl, fakat 
katibiniz 1\ ·.. .A.terley albayet 
kendlalne meram anlatabill, Zat .. 
Miu Aaterley bütcıa e•fn idare
ıint eline aldı, buna poff•L,J!: 
tırtmadı, fakat kendlıl UU"~ 
kapıları, pencereleri mu&) eue, etti, 
c l A o; n•r-d ı.-
• . ' 



MQbadeBeda l 
komisyonun 

bir tehliW, 
iti "'-'"'- 16 (A.~ - - Muhte
lıl~'-clele komiıyonu katibi u-

..__.~ .. tebHt edilalttir. 
~· komlıyonun Ankara 
llıaif tnwlaa beri tavakkuf et
Qa oltt aeaalttne ye.iden başla
't~ Hd heyeti nıurahhaaa ta
lcab11( dermeyaa ohaaan teklifi 
'ttrlfaad •dea bitaraf Aza kendileri 
edil•" an 12 EylQI 1928 de tevdi 
;.,~ tn •c komiıyona mevdu 
ltltrha MIH •a1tiabüt:On meıe
-Ulhb Mlretl hallini ihtin eden 
.,ey raaaa ıaGukere ediimeaini ve 

~Ollulmaaını talep etmişlerdir. 
~JIGlcS. •ntrama mOz.akereaine 26 
.-1p baflanmıtbr. Buııu müte
takclirl ~~af izi emlakin iadesi, 
de), ... fln•t ve saire gibi müba
'-eı!r.ı_tabl enn.ıkalara ait bütüa 
"- ~ rln 12 Teşrlnievel içtfmaın
e~l e koaabaaaıaı n 15 Teşrlni
"Gfıı 1P29 Salı içtimaının etabli 
hd •uaua taaıaması, Garbi Trak-
•tir:ld -Oıltbaanlarin metalibl ve 
~-- ılbt mübadeleye tabi olmi
·~~ illltllbkaJara mlltealllk mescle
._,e7e konulmasına tahsiı olusa-

teklll etmitlerdlr. 

'•.:- eehede TOrk heyeti murah-
111~ •GteYasaıt bir teklifte bu
t"li 15 T eırf nlevel Sah tünü 
t~._ a.;. la•eai ve etabli Düfusun 
k.:r illa.. huıuıunda ittifak ile iki 
~ lttillall.Jlı tavııiye ebniştir. 

htt '-rü &acı Türk ve Yunan he
la~ "'•ahlaualarmı bu iki mesele 
biitQ llda bll' itilafa iaal etmek için 
Sa D fa)'l'etlerinl sarfetmitlcrdir. 
'ra~k Pe11embe günü bitaraf izi 
lcin l heyeti murahhasasının emla
llltftı •deıl bakkındnki projesini al
'1irU r, 811 proje bitaraf izanın hu
hı.ı e lld laeyeti murahhaaa reisinin 
tir ''Ell lçtimalannda tetkik edilmlt
tt ~ tabii nüfuı hakkındaki Türk 
k e tal •uannı ihtiva eden muhtıra 
e•g~leriac ~ ıgün tevdi edUmi,tir. 

dikk. arar u.a Du proJelerı nazarı 

1ta T te almak ıurettle son içtima
ltıcbı Grk heyeti mur hhasasının em
~llfu ladeıi ve bitaı .f Anmn ctabil 
ttl •un tanısmaıı hakkındaki nok
ı,.:aıannı ihtiva eden bir teklif 
htt 1 •tmiılerdir. Bu teklif, iki be
t,.._. •uraabasaaın ittifakı iz asını 

-..ıaı d 
8 

e ernemittfr. 
hr "lladan başka Te•fik Kamil be
-.ı.ı~bdl, Türk hükQmetinin, Lozan 
'>ld ;:•lenamesialn derpiş etmiş 
tıı,: 1t bitaraf aza miktarı tam ol
lıılıl 1 

Ça llluhtellt! komisyonqn mü
lttuıtı!ııeı'eleler hakkında kararlar 
''"-. edeıniyeceğini nazan dikkate 
~el~ ClçGncü bir bitarnf nı.a tayin 
'-~t için cemiyeti akvama mil-

1', ;:-aıı olduğunu bildirmiştir. 
~')•ti• it Kamil beyefendi, Türk 
lıtıde laa"rahhasaıı bu ferait dahi
~le-.:.::e lttirak edemiyeceği mü-
it.r,f a bulunduğundan, üçüncü 

~'"•t&tı aıanın tayinine kadar müz.a
d~ ti tebfr edilmesini komisyon-

a· ca •tını,ttr. 
"1Utt~~ara ~a, Mart 1~29 _tarihinde 
'hk&nı kasa ıtfha:ı edılmış karar 
)o11ı.ı •na •u:aran muhtelit komiı
dtc,;i :•lr. bir bitarnf aza ile ııkde
ltrıı b ıçthnaında muteber olnca
tat:a d ey- etmişlerdir. Eımseo fili
f.ıtaa-.ı ~· bu fikri teyit etmiştir. 
•ı tllr'l~ıh, Türk heyeti ınurtıhhasa
tla llt lldan bitaraf ba muhtırası 
1'Grlc lllGz.akerabn e ıı.sen tayini 
'dilrnı hükthnetl tarcıfından talep 
talini ' olan üçüncü bitarof azanın 
olı.ı11• ••ına kadar tehiri için izhar 
• '" bı. f •ı.& tehi uya m\lmnşeten bltara 

r teldlflni abul etmişlerdir. 

ltF~ansada vergiler 
tlıecıtr1ıı, l6 ( A.A. ) - Nazırl1tr 
.... s verMf d ""trıeJ i 6' er e tenzilat yapılması 
fi.rafın':; hakkında maliye nazın 
'lıaıittı an alınan vaziyeti tasvip 
latıl'l!lc ~· • Mecal, bahri konferansa 
Olan d ıçın lngiltere tarafından vaki 
tlıeği ~vete ınüsait bir cevap ver
lt(t ... t:' ararlaşbrmı~tır. Fransa hü-

.. ,e ın· 1 
te"ab ın ngHtereye verecği bu 
taraf ın Frnnsanın Londra ıefiri 
•o'Y\eı~dan bugün tevdi edllecetl 
hilıtn nıyo.r. Bu cevapta Franaa 
ltlUaa~etınln tal didi t l hata daima 
latıtd ı bulunduğu hususunun habr
da\'et~~· ve bina :ıaleyb, vaki olan 
i !l.\·e 1 nıcrnnun '\' ct'e ~"'bul ettiği 

cc:: lJ, t rıH,, e oI.ınuyor, 

ÇDlnlde 
• Bir evı 

muharebe 
Tokyo, 16 (A.A} Harbindea bil

diriliyor. 2400 kioiden mürekkep 
bir Çla livası geçem p:\Zai vukua 
relen ve bir kaç gambohın bat
ma~ını intaç eden muharebede Rcı
lar tarafıl!dan ıaptedilmiş olup 
Amour ve Sungari nehirlerinin mü
ltekaııında kiin bulunaıl Çin şehrini 
kurtarmak için o tarafa srvkedil
mlştir. Çinliler, 5ovyetlerin nehirle
rede Çinlileri ı;eyrieeferlni menede
bilecekleri Tingkoing şehrini istir
dat mak•adile ilerlemektedirler. 

Hanovrada bir 
musademe 

Hanovra, 15 [A. A.] - Milli
yetçi soıyalistler ile komünistler a
rasında şehir civarında bir çarpış
ma olmuştur. Bir poliı ölmüş, bir 
kaç ktti de yaralanmııbr. 

Çelik miğfer teşkilatı 
Berlin, 1S [A.A] - Milliyetper

ver çelik mlğferJer teşkilatının Ren 
ve Veatfalya daki çelik miğfer gru
punun dağıtıhnasıaa mütealfik ka
rarın reflne dair olan talebi Prusya 
dahiliye :ıaıın tarnfından kabul 
edilmemiştir. Merkez ve halk fırka
lan reisleri millicilerin arayı ••
meye müracaat hakkmdaki talebi
uia kabul edllmemeıine dair müf
terek hir beyanname neşretmiıler
dir. 

Mısır tahvilatı 
Kahire, 15 [ A.A. ) - Yüzde üç 

faizli ve ikraınlyeli Mısır kredi fon
ıiye tahvlll~rinin bugünkü ı~eşlde
ıinde : 1886 aenesinde çıkanlmış 
olan tahvillerden 36,418 numaralı 

tahvil 100 bin, 1903 aeneıinde çıka
rılmıf 637 ,244 mumaralı tahvil 100 
bin, 1911 senesinde çıkarılmış S4,100 
üuuı .. 1cau ... uvı .ıvu uıu rnauK. ııu·ca· 

miye kazanmıçlardır. 

Neva nehri taşt 
Moskova, lS [A.A} - Neva neh

ri taşmışbr. Tramvay seferleri inki
taa utramıthr. 

Yeni AYustralya 
hükumeti 

Melburn, 16 ( A.A. ) - Avustu
ralya hükQmeti müt_le.hidesinin müs
takbftl ye i ba vekili M.Scullln 
Rueter Ajansı muh&birlerinden birine 
vaki olan beyanatında, gerek 
lngilterede, ıcrek Avusturalyada 
hükumet mevkiinde bulunanların 
amele fırkasına mensup oJmalannın 
iki memleket için de çok hayırla 
neticeler hasıl ed~ceı;·inl ve şimdiye 
kadar halledilmemit olan mesele
lere en müsnlt auratte temas edil
meaine imkan temin edeceğ-ini 
ıöyJemlttir. Avustur~lyadn iktidar 
mevkiine gelecek olan amele hü
kumetinin Amerika ile ve daha 
başka memleketler ite birlikte 
çalışacağını ve teslihatın tahdidi 
için İngiltere tarafından tatbik 
edilen tetbirlere ıırnıirni surette 
muzaherette bulunııcağuu ilave 
etnıişi.ir. 

Bahri konferans 
Londra, 16 ( A.A. ) - italya ve 

Japonya hükumetlerinin bahri tah
dıdi tesl~hat koufcransına iştiraki 
kabul ettiklerini bildi en cevapları 
Londraya vaaıl olmuıtur. 

Paıiıı, 16 ( A.A. ) _ Ecb(\ d~ 
Paris gazetesi bahri konferansa 
işirak için vultu h•dan daveti esas 
itibarile kabulu husurmnun pek 
vahim olduğunu yazmakta ve bu 
davetin kabulüne dair olarak 22 
Teşrinievvelde verilecek kat'i cevaba 
1arih ihtiraz.i katiyetle ithal edil
mesini talep etmektedir. 

lrlandanın ilk sefiri 
Parla, 16 ( A.A. ) - M.Briand, 

ırlanda hül<iımetinln Parise tayin 
etli~i ilk dçi olan M.o'kelly yl 
knbul etmiştir. Bundan sonra M.
Brıand, Parage hükQmetinin yeni 
elçisi M.GabJlero ile Nikaragua 
hükumetinin yeni orta elçm M.Cııs• 
t J oyı.. ui et . 'ir. 

Te~rinievvcl l 7, 19~'.';f 

Zeppelln 

Balonunun 
seyahati --Frledı lohıhafen , ıs ( A.A] _ 

Z~pplin Baloau balkanlara gitmek 
üzere saat 1,29 geçe havalanmıtbr. 
Balonun u:yahati aglebi ihtimale 
göre. iki buçuk iiln sürecektir. 

Frausnda askerlik 
Raris, 15 ( A.A. ) - Harbiye 

nazm M.Paiııleve, bir senelik asker
i t hir.metini ifa dmt k üzere çağı
nla.ı yc»i kura efrıdmın hareketi 
münunebttllr. bedeni terbiye cemi
yetlui bırliği tarafından yapdan 
mera:ıimdte söyl~diği bir autukta, 
avl erlik nüddetinin bir ıeneye in
dirilmesinin Frıınaanın 6ulh arzusuna 
parlak bir delil teşkil ettiğini ve 

harbe mürac,.at hususunda ilk adım 
ın Franu tarafmdan atıimıyacağı 

hu.susunu b6tün cıhan karşısında 
aleaen beyan (ldilmesir.e muadil oldu 
ğunu kaydeylemlştir. 

Hucitı\lnrda emni1selamet mue
lesiue el~ tenıaı eden nazır, millet
lerin ıulh arzusundn bulunduklan 
ve harbin alenen ve ıe!men takbih 
edildiği için bir çoklannın tccavOz 
ynhut kütnl f arıniyeleri araııında 
dolıışmektan arhk nefret hissettik
leriai aöylemiştir. 

M.Pnirı.leve, bir Franıız - Alman 
mukareneUnin koyu taraftan oldn
tu11u teyit ettlkten ı;onra, &ilahla· 
rmdan tecrit edilmiş bir fransaoın 
fena ve ınuı~r kuvvetlerin hırsını 
ve tecavfü: en elini tahrik .,tmcklen 
batk• bir çeye yaramıyacağı rnüt~
Jeaısında bulunduğunu ilive elmitlir. 
M. Pıılnlevc, ı izlerine milli müda
fııa. hakkında bir takım fenni inhat 
vermek ıurctile nihayet vermiştir. 

Fransa ve tahtelbahirler 
Paris, 16 [A. A.] - Le Journal 

gazeteı;i, ynkıuda akdelicek olan 
\; lut kuu{cıau<>l.. rıaı:ıccuuu :b lun

durablleceği tahtelbahirler hacmı 
i5tiabiıinin hiç bir suretle takyit 
ve tahdidini k11bul etmiyeceğini ve 
deniz üatünd~ki gemiler hakkında 
Waıhingtsa konferasında ittihaz. e
dilml' mukı-.rrerat dahilinde kala
cağını beyan etmekte ~e kuvvet
lerde ınüs;ıvat ve teadül usulünün 
kabili kabuJ olmadığını, çünkü 
Fransanın sahillerinin müdafaaeını 

ve wnüstemlikitanı temin etmek 
mecburiyetinde bulunduğu mütalea
sını serdetmektedir. 

Kraliçenin şikayeti 
Paris, 16 [A.Al - Matin gaze

tesinin Bükreşten iı;tihbLınna naza
ran Univeraul ıazetcsi muhabirine 
beyanatta bulunan kraliçe Marie 
niyabet meclisi harbinde bırakılmış 
olmasından act acı 'ikiyette bulun
muştur. 

l\.udüste bir hadise 
Amman, 19 [A.A] - Kudüa;te

ki Ağlama taşı hakkında neşrolu

nan yeni nizamnanameye kartı 

protesto mahiyetinde olmak üzere 
Araplar bügün bütün işleri tatil 
etmişlerdir. 

Rusya ve İngiltere 
Londra, lS [A.A) - Rusya hü

kQmeti, fngiltere ile Sovyetler ara
ımda akdolunan protokol metnini 
kabul ettiğini Londraya bildirmiştir. . 

Hir vapur yandı 
Uverool, 15 [A.A] - Pamuk, 

nitrAt ve şeker yükHl Oklahoma 
ismindeki Fransız vapuru tutuşmuı 
ve batmıştır. Gemi batmadan e•vel 
içinde vuku bulan ittiaHer mühim 
hasar.ata &ebep olmuştur. Bu esna
da birçok kimseler de yaralaomıı
br. 

_ Ren'de tahliye 
Koplenç' 15 [A.A) - işgal al

bnda bulunan Ren eraziılne memur 
beynelmüttcfikin ili komiıyon ile 
Alman memurları ve h 1 mec u eya-
letler komiseri Aix-Ja-Chapelle'in 
yakında tahliyeıi dolayıslyle Q ,. 

.. • 1 t k ÇuD• 
cu ışga mm a asının şimil hudu-
dunun Veraay muubedeıı;i ahki . mıoa 
göre tayinı huıuıunda mutabık kal-
ını !ardır, 

* 

asrettin Hoca! 
- Hemşeri, sen hiç merak etme. 
Hele katırın pazarlığını uydur, onun 
kuyruğu yaban.da değil, nah işte bu-

rada, heğbenin içinde. 
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Ne olurıa olıun artlk bu sefer ı 
katırı mutlaka satacakb. Üstüne 
binemeyecek olduktan sonra koca 
katırı ne diye besleaindi. 

Ru ILarar ile riderken bir de 
bakb ki k<ıtırın kuyruğunun ucu 
çamur olmuş. 

Canı sıkıldı. 
- Vay kör teytan vay, dedi, 

şimdi kuyru~u çamura bulayacak 
sıramı buldu. Ya pazarda az para 
verirlerse? 

Bu endişe aklı fikri kahrı sat
makta olan hoca Nurettinio dıma
ğını büsbütün meşgul etti. 

Kabr önde, kendi arkada yürü
yorlardı. 

Hoca gölerini çamurlu kuyruğa 
dikmişti. 

Birden hatırına çok mühim bir 
fey reldi. 

Heman kalktı: 
- Çüş ı. 
dedi. Belindeki kuşağı arasına 

ıo u1muş g~nlş ağıdı bıçatJnı çı

knrdı. 
Hayvanın teleme vurmaması için 

kendıni biraz kenara çckereh ıol 
eli ile kuyruğun ucunu kaldırdı.Sağ 
elindeki bıça~ı bb saldırııta kah
rın kuyruğunu dibine yakın yerin
den kesti , kopardı .. 

- Ha şöyle, dedi, çamurlu ol
maktansa hiç olmamaın daha iyi .. 

1ıonra kesik kuyruğu heybenin 
götüne ıokarak kuyrukı;'1z katırr: 

- Dehi .. 
dedi. İkinci köye geldikleri ı.a

tnan Hoca vakit ğeçirmeden katırı 
hemen dellala verdi aynı zamanda 
da 

- Ne olursa olsun, her kaç ku-
rut verirl• se versinler kuzum del
lal ai'a şu hayvanı sat. 

diye rica etti. 
Bir müşteri çıktı, kabn alacaktı. 

Pazarlık uydu. Tam parası verilece
ği sırada adamcağız hayvanın kuy
ruğunu keaik olduğunu gördü. 

- Bu katır kuyruluuz.! 
Diye itiraz etti. Naıırettin bunu 

duyunca hemen ilerledi: 
- Arkadaş! dedi, sen kuyrak 

için hiç merak etme.. Hele bir pa
zarlığı bitir kuyruk yabanda detll .. 
nah işte burada, 

Heğbeden kesik kuyruk parça
sını çıkanp köylllnün burnuna doğ
ru uzattı. 

Ne iıe Hoca eyi köta eline ge
çen bir kaç para mukabilinde ka
bn sattı ve konyanın yolunu tuttu. 

Katnı sahibiyle Konya ıınırına 
kadar pazarlıA"ı yapma4tı. Hcrlf fe
brin ağzındaki konak yerine ıelir 

~elmeı: 
- Ben artık bundan öteye git-

memi • 
dedi. Hoca allem etti, kallem 

etti ise de bir türlü kandıramadı. 
Nihayet kabrdan aldığı paraya mu
kabil kağnı yı ç~ken e4eji aabn 
alacağım a;öyledi. 

Hnif razı oldu. Parayı peşi alıp 
kemerine koyarak Konyaya girdi. 

Şehrin bağlan araıından geçi
yorlardı. Kartılarına Nasrettinin ta
nıdıkları şehir gençleri, medreaenln 
o ıene cerre çıkamayan talebeleri 
çıktı. 

- Ol. hoş geldin, aefa geldin .. 
Diye Hocayı karşılAdılar, ve 

hep ıide: 
- Bize ne getirdin? dedelsr. 
Hocanın kaynesiode z.ahvi bir 

az. kavurma, bir küfe zeytin bir 
parça turfu ve bir mıktar da taze 
üzüm vardı düşündü. 

- Arpa buğday çiy olarak yen-
mez. Zeytin küfcıinın ağzı batlı n 
çözmek zahmetli Turfuyu lıe boz
lycabediyordu. Kala kala üzum kal
mıftı. 

- Gelin çocuklu, sb:e UzOm 
vereyim .. dedi. Gençler sevinip yak-
laşblar. 

Nasrettin hoca, adedi yirmiden 
ful& olan hu renç arkadatlannrn 
her birine birer •alkım ü.sOm vere
cek olvraa zararb çıkacajtnı hiaap-

. ladı. Bir kere de peki demlt bulun• 
muıtu. 

Oz:nm knfeılnln baıına geçti. 
Eljn bır ş. lkın1 a dı. 

:g:emalettin ~t:krT 
~..,. __ _......-.-------·---

Salkımın üzerinde'ci ü ~,.•eri 
birer birer koparıp herkes valnız 
birertane datJtb. 

- Hoca! dediler. Bu ne biçim 
dağıtma ve bu ne kadar hasislik. 
Tek üı.üm taneıindeu ne çıkar? 

Nasrettin hiç kendini bozmadan 
şu cevabı verds l 

.- Arkadaşlar 1 Hepsinin de adı 
bir. ha bütün küfeyi yemişıinlz, ha 
aalkıtJlın üstünden bir tane.. Az 
yemekle çok yemek araıında ne 
fark var • 

Siz. doyumluk değil, tadımlık is
tediniz, ben de size tattırdım. 

Gençler itiraz edemediler. Nas
rettin de koynunda cer hediyeleri 
ile beraber doğru medreseye fitti. 
çuval ve küfeleri doğru odaaına 
taşıdi satın aldıgı eşeyide medreıe

nln ahınna götürüp eski merkebini 
bagh oldugu yere baıladı. 

(Bitmedi) 

Eğlence vergileri 
Bu devrei içtimaiyede bütçe en

cümeninde rufü:akcre edilecek me
vat meyanındn eğlence ve hususi 
iıtihlak veraiai kanunu layıbalan
Dln tadil edilmif şeklide vardlr. Eğ
lence ve huıuai iatihlik resmine 
tabi mOeııeaeler şunlardır. 

1 - Bar ve uwumhan 
2 - Danalı, içkili, çalgı.il yer

ler (dans mektepleri mOstesna) 
3 - Birahane ve meyhane ile 

alkollu içki satan lokanta, pasta
hane- gibi yerler, alkolıuz içki kul
lanan kahveler. 

4 - Tiyatro, sınema ve arklar
la dühuliyeye tabi olup derununda 
kon•umasyon olmıyan aan'at var
y.etcleri, tren ve •apurlMda.ki içkili 
1'üfelerdir. 

Maliye ve Maarifçe terbiyevi 
hb:metlcri kabul edilecek tiyatro ve 
çocuk ıinemalan tabi detildir. 

Birinci, ikinci ve iiçüııcn derece
ye tabi yerlerde verginin matrahi 
muaakkafabn iradı gayrileridir. 

Birinci derecede musakkafabn 
iradı aafilerinin bir misli ikinci de
rece musakkaf atın iradı gayri aafi
lerlnin yOı.de yetmiş. üçüncü derece
lerin yüzde ellisi ve dördöncü dere
ce musahhaf abn da dühuliye ve is
tihlak bedellerhıin yüzde onu nlabe
tinde vergi alınir. 

Knse lhabeırDeır 
Beynelmilel matbuat kongresi·

Barcelone, 16 [A.A] Matbuat ce· 
miyetleri beynelmilel Lirliği kon
gresi açılmı§tır. + Fransada komünistler -
Paris, 15 (A.A] - İçtimai fecir 
ismile çıkan komünist gazetesinin 
müdürü mes'u]u askerleri anar~i 
çıkarmak maksadile itaatsizliue 
te§vilt ettiğinden dolayı dört se~e 
hapse ve 3 bin frank nakdi cezaya 
mahkum edilmiştir. 

-O- Çinde beyaz Ruslar - Mos· 
kova, 15[A.A] - Beyaz Ruslardan 
b~ kişi Tiyen Çindeki Rus konso· 
losbanesine girerek yağma~erlikte 
bulunmuşlar, mühlirleri kırmışlar 
ve iki kasayı açmı~lardır. Bunlar· 
dan ikisi tevkif olunuıu~ttır. Evle· 
rinde yapılan taharriyatta bir ya
zı maldnesilc konsolo!lhaneden af· 
dıkları zannolunan çir kaç elbise 

bulunmuştur. + Kahve biyasası - Riyode
fanerot 16, (A. A] - Journal de 
Berezi gazelesi Nev • york reya 
Londrada kahve pi yasasında is· 
tibıallt fazlalılığından mütevellit 
buhran dolayisilc 9 milyon liralık. 
bir istikraz akdi için yakılnu~ olan 
teşebbüslerin aldın kaldığını yaz. 
maktadır. 
~ Manavrada bir infilak _ 

Laspalmas, 16 [A. A] Askeri man
avr~lar esnasında bir obüs infilak 
etmış, Qç asker telef olmu altı 

:ıoı 

a ker de yaaalanrnıştır. 
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( Vukuat ) ---·--Bir katil yakalandı 
Evelki sabah Mezbahada pey 

mabalinde bir cinayet olmuş •.-e 
çoban İzzet isminde biri meçhul 
bir adam tarafından öldürülmüş• 

tür. 
Zabıtaca bu hueueta yapılın 

tahkikatın neticesinde katilin Acem 
Ha_an isminde biri olduğu tespit 

edilmiş ve yakalanmıştır 

Sarhoşluk 
Küçükpazarda oturan s bıeci 

Nuri fazla ... arhoş oldnğundan ba§ı· 
m duyardan duvara \'Urarak yara· 
lam ıştır. 

Kaı:?ZaDar 
Bir demirci ezildi 

1556 numaralı otomobil Kos· 
kı.tda demirci Horenc çarparak. ya· 
ralnmıt şoför kaçmı§tır . 

Bir avukat çiğnendi 
Şöfor Ahmeein idaresindeki 

1953 numaralı otomobil dördün
cü vakıf hanı önünden geçmekte 
olan avukat Mu tafa.beye çarparak 

yaralamıştır. 

Mustafa bey sıhhat yurduna 
kald ırılııııştır. 

Hem suçlu lıem güçlu! 
Şoför Hariklinin idaresindeki 

2112 numaralı otomobille şoRsr 
Siyancttinin idaresindeki 2246 
numaralı otomobil ev\'elki gece 
Panga1tı mer ezi önüud~ mü&ı· 
deme etmi Jer, ıoförlerden Siya· 
nettin üstelik bir elde silib ıtU. 

ğından polisçe aranmaktadır. 

Bir ev cöktü 
Arnavut köyde Madam kaml· 

ğin tahtı tasarrufunda bulunan 
boş bir ev evelki gece yağmurun 
tesiriyle tamamen çökmüştür. 

Yangınlar 
l'angın aılangıcı 

Valde hanının ittisalinde Ebu
ZP.rin kahvesinden dün yangın çık· 
mışsada söndürülmü,!,ür. 

nntDharlar 
Bir hızın intihan 

Şişlide oturan askeri mütekait· 
lerden Hı an beyin kızı 18 yqmda 
Fatma hanım dün sabah köprüden 
9,15 vapurile HeybeliAda önüne 
geldiği sırada kendisini denize at· 
mış ieede etraftan yetişilerek 

kurtarılmıştır. 

<Cerliıı Der 
Alacağını isteyince 
Hask.öyde oturan müskirat d• 

pocusu Rafael, kasap lbrahimdea 
atacağını istemiş Ibrahim de buna 
kızarak Rafaeli bacağından bıçakla 
yaralnyarak kaçmı§tar. 

Snırkatner 
Tiitüncana-;_ parası 
Eminönünde Balık pauruıda 

tütüncü Todorinin dük.kAnına e. 
velki gece hırsiz girmit ve 30 lira 
para çalarak kaçmıştır. meçhul 

hır!ıı aranmaktadır. 
Yankesicilik 

Sirkecide istiklAJ otelinde otu· 
ran Mehmet efendi gülhane haa
tanesi önünde durduğu sırada Sa. 
bıkahlardan Bahri tarafmean 45 
Jirası yankesicilik ouretiyle çı· 
lınmı~tır. 

Ziraat kongresi 
Dlyarbekirden blldirUiyor: ŞI•· 

diye lcadar zirai tetkikat ııörm•mit 
olan bu mıntaka, umumi mlfet
tlt lbrahim Tail bey tarafından ... 
rilen emir üzerine, bundan iki 8J 
evel iki mütehauıı tarafından tet
kik edilmeğe bq,anmıtbr. 

Müteha1111Jar ahiren fflerhal W
tirnıişler ve raporlannı vermltler
dir. Bu tetkikat netlceaine mO.t•• 
niden Ullllumi mOfettiflik auDtakuı 
için bet senelik zirai bir propam 
yapmak üzere bu ay içinde tebri• 
mlıde bir ziraat koaıreal aktedU .. 

cektlr. 
Kongreye fbrahlm TaH bey rl

yaaet edecek, mOfettitllk mıatakaa 
dabiliDdeki .siraat müdürleri, müfet
tftlıeri ve memurları ile çiftciler de 
kongreye ittirak edecekle.adia. 
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- On bin lira kazanmış. 
- Bana bet bin dedi; memnun 

oldum. 
- Nedea? 
- Çünkü seni, benden bir misli 

fazla enayi yerine koymuş! 

l 
. ..,.~.,.:;i~j\:'~ii(:m•ammml 

il] 

. mm1119111181mmmmmmmmmmmmmmEmmmm 

Mantık 
(Karı koca arasmda) 

,. - Sanki neden otomobil al-
/ mıyorsun? 

- Hanım, otomobil almak bir 
f'CY dejil, benzin çok pahalı. 

- Beazin pahalı da, ne diye 
,akmak kullanıyorsun? 
r.; 

Atlnada DB<CJam 

Asker politika 
ile uğraşıyor --- 11 Teşrin 

Ordudaki zahitlerin şu scın gün· 
!erdeki istifaları efkarı umumiye· 
yi hayli işgal etmektedir. Zabit
lerin ihtiyari terhisi hakkındaki 
kanunun neşrindrn sonra, yüksek 
rütbeli 1292 zabit, istifa etmi~ 
yani yüksek rütbeli zabit kadro· 
sunun yüzde sekseni eksilmiştir. 

Bu zabitlerin kısmı ilzamı cuın
huriyecidir. Gazeteler hoyle bü
yük bir yekun teşkil eden bu isti
faların sebepleri meyanında. ve· 
rilen maaşların azlığını da zikret· 
mektedirler. Sonra zahitler ara
ırndaki gizli fırkalar ve teşekkül· 
lprin takip ettikleri gayelerin de 
..ltunda bir hayli tesiri vardır. 

Ordunun tensik ve ıslahı üze· 
rine, hukOmet 500 zabitin vazife· 
sine nihayet yermek mecburiye· 
tinde kalmıştır. 

Bir hoşnutsuzluk tevlit etmek 
ve böyle bir hareketin tabii ve 
mantiki neticelerine tahammül 
etmek için, hukfimet höyle bir 
kanun ne§retmek mecburitinde 
kalmıştır. Kanunun ne.:rini müte
k1p derhal 1292 zabit lıukomete 
istifalarını verdiler. Huhfimct ise 
ordunun en yüksek makamlarını 
i§gal eden zabitlerin b~} le endişs
bahş bir harekette bulunacakları
nı zannetmiyordu. Sonra erkllnı 
harhiyedeki dört reisten iiçüncü 
iotifası da çok şayani dikkattir. 

Umumi ınutalaaya güre bu ha· 
reket askeri bir te:ıekkülün bu su
retle sivasi bir tazyikte bulunmak 
iştediği merkczi!!dedir. 

Beslemek 
(Mahkemede) 

Reiı maznuna hitap ederek: 

" - Sen fena maksatlar besli
yorsun ..• 

Maznun, boyun bükerek: 

- imkanı yok rei bey, mak
ıat deA-il, ben kendimi güç besli
yorum. 

- .. -
Alıpap 

- Bendeniz efendim şairim. 

- Müşerref oldum. 
- Size bir iki parça okuyayım 

mı? 

Buyurunuz. 
Okudu. Eski divan edebiyahJ1lD 

çok kötü, yanlış bir taklidi idi. 
- Nasıl buldunuz? 

- iyi buldum deyeceğim amma, 

korkarım. Nedim darılır. 

- Ona söylemeyin efendim ... 

Nasıl? 
Yol da gidiyorduk. Yanımda bir 

dostum vardı. Köşe!erden birinde. 

sakat bir adam dileniyordu. Dostum 
para verdi, sonra dedi ki: 

- Al •• insan ıenin gibi iki kolu
nu kaybettikten sonra avuç açnbilir. 

Ge0elnl 0 gD<dl®lfD 
Sadettin bey 

Sanıı) i \e mı::adirı b~nkası mUdü· 

rU Sadettin hey refakntindc banka 

meclisi idare reisi \e Şirke:i hnyriye 

müdürü Yusuf Ziya b") olduğu hal· 

de dun a1işamki trenle Ankureya 

gitmi.,ıir. Mıı .~nile) h Ankmıda :\la· 
liye ve İktisat 'ekiiletlcriyle temas 
ederek hiıklımetiıı bırnl,nyn )OP:t a~ı 

yardım ile getirilen \ e gPtirilccel• 

mlltelııı sı~lar \e fabriknlıır b .. kl\lıı<la 

resmen gort\!;eceklerdir. ) • kın<ln 

fabrikanın irlaresı ~ıltındn olan Aıın· 
doludaki fobriknhr içiıı de ayrıca bir 

mütehassıs getirilmeo;İ için teçebblı· 

satta Luluıılncakt r. 

Dr. Cevat Kerim bev 
• r 

Haseki kadınlar hnstancsi c:Jt ve 
frenrri mlıtehnssı Dr. c~, at Kerim 
he) me!;lı>ki ıetebhtıalln bnlunm •. k 
üzre dünku ekc;preslc Viynnaya mii· 

le\ eccilıcn harekl't etmi~tir. :\luma· 
ileyh Av rupnda bulnndıığu mudıletce 
, azifesinc Cerrah paşa h:ıstarıesi cilt 
ve fırcngi mlıtehttssısı Dr. Hazim B. 
vekalet P.dcccl.tir. 
-====--======= ==-"'-==..= 

Diöer taraf tan askeri akademi-
!:) 

!erden çıkmı~ olanlurla harp zama-
nında bu mesleyi tutmuş olan za· 
bitler ara rnda da ihtilaflar vardır. 
Akademilerden çıkanlar "Teced
düt,, i::ımi altında bir teşekkül vü
cudu getirmişlerdir. Bütün bunlar 
gösteriyor ki, ) unnn ordusu siyasi 
bir hastalık huması geçirmektedir. 
Bu teşekküller meyanında oldukca 
ehemiyetli rol oynıyanl~rdan biri 
de "Ethnicos Amyııo ,,tur. 

Askerin siyasete karışmasında 
bir şey ifade etmiyen bu hareket
lerin memlekette her zaman için 
bir buhran çtkarması ihtimali 
"'ardır. 

Perşembe I .İ.'- D A 'JI, T "~;a inicv\ el l 7, 1 2~ 

- Söyle, ıeni iğf::ıl eden adamın kim olduğunu söyle. 
- Bilmiyorum baba; elektrik cereyanı kesildiği geceydi. 
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D11r j K'11ıvcde 
O gece, ilk dafa ohırak, hapis- Yengeç ihı::.:ı" "Sarmaşık,, kah-

hanenin önünde nöbetçilik ediyordu. vesinde oturmurş, ayagından pabuç
Geç vakıt lcaranlıkta bir gölge )arını çıkarmış, dişlerinin ar&1ından 

peyda oldu. Nöbetçi haykırdı: ' 
_ Dur! kimsin? mütemadiyen fuıkıye gibi tilkürilr. 

- Gardiyanım. 

- Yürü. 
Gardiyan yiirümege başladı. Nö. 

betçi gene haykırdı. 
- Dur! 
- Alay mı ediyorsun be? 
Ne alay edecekmişim. B..:n aldı

ğım emri yapıyorum. Üç kere: Dur! 
deye haykıracağım, sonra ateş ede
ceğim. ---Dile11ci 

Bu ha!i gören kahveci nihayet 

sabredemez: 

- Bana bak hemşerim , der, 

canın liöyle tükürmek istiyorsa , 

karşı kahveye git. 

- Merak etme, biraz evel ora

da da yaptım. 
- Ne dediler. 

- Kendini " 5armnşık,, kahve-
sinde mi sandın? dediler 

Şel~ercide 
- Pandisp:mya istiyorum. Ama 

VOLGA 1\1.t\Hl(ÔMLARI 
t ~VfLL?~~~• aOVO tarafından 
'° Her gür. 4 l 2 ınat1ncsiie 3kşnrnlıın 12 l:.işi!.ik bir Rus h~yeıl 

1 tar.-fın=lr.n \ OLG i şı:r1 •Iar terennüm edilmektedir. 1 
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Hllİ llnifll ı1 W I' ;::;;:;:;a I\olay kazanç 
Hiikuıııet Lir knnurıla f::ılcılığı 

1 ı Zelıirli menetti. falcıl:k t'dt!n ceza görür. 
Knld ki buııl::ır n al<lı' Jarı paralar 
hr.l:, 1 i~folrfı·n başka bir ecy <le de· 

Kucak ğildir. Halbuki llc}of,lunun bir çok 
1111 

1 

mımı 11
1 4 Perde . 

Cumu günleri matine saat 3,30 da 
Her cumartesi akşamları fint

larda tenzılat yapılmıştır. 

[ Tiyatro, sinema J 

) erlt"rinde 'c kendi C\ lerindc serbest· 
ce fnkılık eden kadınlar çoktur. 
Bunlar ekst'rİ) a hünerlerine mukabil 
saf halktan adam ba .. ın.ı bir lira gibi 
fnhili bir para alıvorletr ve hatta ka· 
pılarındn uul et b.ekli) enler Lile var· 
dır. Ve böyle oturdukları yerden 
kolaycli dtınya kadar para kazaniyor· 
lar. Buna mukabil uydurma bakıcı. 
iıkları ile suf ve mli:;Om aileler ara· 

Şevki B. : Panğnltıda: Fahişenin es· sına nifak tohumları sokuyorlar. 
rarı komedi dram. kanto Zah ta biraz himmet etse, halkın ke· 
dans, varyete, dovctto. se!'li Lu adanı nldntanların peııçeAin· 

Ferahta : lvanof rnryetesi ve film den kurtulur. 

veınn ıroeşırnyett 
Türkspor 

Cidden büyUk bir itina ile çıka• 
rılan bu nefis spor mecmuasının 
Uçüncü nUshası intişar ermiştir. Ge· 
rek memlekette ve gerek haıiçteki 
spor hareket ve faaliyetlerini resim· 
lerile beraber bu mecmuadan takip 
edt'bilırsiniz. 

Ali Nadir 

Çay meraklısı 
Emanet açık çay satışını menedi· 

yoımuş. Ben bir çay tiryakisiyim. 
Doğrusu bu kararı beğenmedim. Ka. 
palı paketlerle sntı lacak çaylarla halk 
daha ziyade iğfal edilebilir. Sonra 
ben keııdime göre, muhtelif çaylar· 
dan tertip etıirdiğim harmandan baş• 
ka çny içemem. Benim lıarmanımın 

··············-· 
Eczanede 

Çocuk, eHDde bir şifeyle gelir 
- Balıkyatı İ5tiyoruna, amma 

yarı koyun. 
- Neden? 
- Çünkü bana içirecekler. --Ga~el! 

Kızı~ızın çok i'ÜZel ıeıi 
vardı. Bunun için ney ögretiyoruz: 
Hem çalar hem aöylerl 

Varıdatı nmenbı 
Bunu kulaklanmla duydum, o

nun için doğru olduğuna yemiD ede
bilirim. 

Bir salonda oturuyorduk. Hayat 
pahalılığı mevzuu bahsediliyordu. 

Bir hanımefendi: 
- Ben dedi, hayatı hiç pahalı 

bulmuyorum. 
Bir bey sordu: 
- Vandatınızın menbaını göre

bilir miyim? . 
Hanım cevap vermedi.. Bir ar-

kada~ı: 
....: Söylesene, dedi. 
Usulcacık fısladı: 
- Cok utanmaz adam, buraıı 

yeri mi? 

Doğru 
- Yakında l11tanbula mtitenek

kiren bir mihrace gelecekm!7. 
- Mademki mütenekkiren re

liyor, mihrace oldu~ur.u nerdeo bi
liyorsun? 

u~mHır©I® nn<DAM 

lzmirin iktisadti 
vaziyeti 
-)( 

Izmirdeıı alınan haberlere göre 
zirai kooperatif tc~kilaıı üzerind~-
ki uıesainin önümüzdeki sene için 
nafi semereleri görulmeğe başla-
yacakhr. Bu sene incir ve üzüm 
zürraını sarsan yağmurların piya· 
sacla çok mühim te"sirleri gorili· 
müştür. Incir ve üzlim rr-koltala-
rınm mebzuliyetiııe raıtmen yağ· 

murların t:ıhrıbatı rençperi elim 
bir vaziyette bırakmıştır. Mamaf ilı 
solJ zamanlarda pıyasada fıatbrm 
yük«elmesi yiiziinden haylı istifa
<leler temin edilebilmiştir. Esefle 
h:ıbP.r verildiğine göre piyasada 
büyük bir tesir ve tezebzüp yapan 
ali' re satışlar bu sene Izmirin 
ticaret alemi üzeainde her seneden 
fazla acı netayicini gösteren bu 
alivre satışlardan 'Izmirin ogra
dığı zarar unudulmayacak ka· 
dar mühim bir derecededir. Bu 
son hafta içinde bankaların alivre 
hesablarını kapamak üzere ecnebi 
memleketler üzerine yaptığı tediyat 
dört yüz bin isterlinden fazladır. 
Üzüm ve incir fiatlarının yüksel· 
mesi üzerine aynen mal teslimine 
imkan bulamıyan pek çok tacirler 
borçlarını kapatmak için lngiliz 
aramakta ve bu fırsatı ganimet bi
len kambiyocılar vaziyeti kavra
dıidarı için fiatı artırdılar. 

Alivra satı~lar yüzünden mem· 
leketin iktisadi sinesinde açılan 
rahnelerin avakıp ve netayicine 
artık tıateme çekmek lazımdır. 

tadı ve kokusu kendi zevkime göre· 
dir. Çay kapalı satılırsa ben ne 
yaparım? 

Numan Vet'di 

- Saçma ne lmkinsız şey. tbı~ 
perdeyle 2 inci perdenin arasınd" 
2 •ene geçiyor, hizmetçiler dej'İt 
miyor. 

ımmmmmmmmmeıı:ımmmmmmmmmmmJ 
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Bar el 
- Aman l 
- Ne oldu? 
- Atık oldum. 

- Kime? 
- Şu beş yüz. liralık boadu 

ihtiyara. 

Numerotaj 
Yeni yapılacak numerotaJ lçlll 

imal ettirilecek ev ve aokak }evb~ 
lannın emaye olması esuı k•b 
oiunmut ye tekli de tesbit edUoıif' 
tir. ,1 

Levhalar kırmm üzerine be1 
yazılı otacak ve kenannda ı,.yJI 
bir çizgi bulunacaktır. 111 
" Levha yazılarının ,ekil • ·~ ... 
Sorbonndenilen tarz kabul edıl~ 

tir ki bu en açık ve en okull 

tekildir. afi 
Yeni levhalann bu müıı•k•~ ... 

ayın 22 ıinde yapılacakbr. Leıı,, 
lann sür'atle teslimi şartbr· 

30 
d• 

bu levha ve nu:mıralann 19
1 
~

yapılacak tahriri nüfustan eve 
liki icap etmektedir, 

Fakir çacuklara gıd~,_ 
Maarif miidOriyeti, mekteplerrl•'" 

1• • i hası Ki fakir çucuklann ıateıın ri" 
maktadır. Liste Hililinhnıere "~,, 
lecek, Hilğliahmer de buna g 
muavenete başlıyacnkbr 



Yarı~kl bilyilk 
•-ı:~aç 

Bu Cuma güu\1, yani yarın in- Nihadın yerine oynaması mev· 
gilizlerJe ~alatasarayın yapacağı zubahso1an Mithatın Nihadı o 
maçtan babsetmi§tik Kuvvetli bir mevkide aratmıyacağı kabul edilse 
ekip olduğu taşıdığı "Bahri Sef it bile yene Nihattan mahrumiyet 
faı:npiyonu. unvanından da anla- fecidir. Çünki Mitbatla beraber 
tılan bu takım Galatasarayın kar- Nihadın da takımda bulunması 
§ısıada çok kuvvetli bir ekip man- elbette daha Ala olur. 
zarasını haizdir. Buna mukabil Galatasaray takımının cumaya 
Galatısarayın aynı selabeti göste- şöyle sahaya çıkaea~ı rivayet olu· 
receğı beklenirken Sarı - Kırmızı nuyor. 
takımın hatta eksik bir kadro ile, 
ın_erkez muavinleri ve kaptanları 
Nıhattuı mahrum bir halde saha· 
Y~ çıkacaAını teessürle ögrendik. 
Nıhıdın Galatasaray takımındaki 
ınevkii, o takımın bel kemiğini 
teıkil edercesine esash olduğu 
halde takım kaptanının oynama· 
nıası esbabı cidden meraka değer. 

lngilizlerle yapılacak maç haf· 
talardan beri mukarrer olduğuna 
111Zaran Nibadın antremansız oldu
tu iddiası bir mazeret teşkil etmez. 
L.~ kaptanı, eğer ist~seydi hu 
lllüddet arfında üç defa hazırlanır 
"e takımını kendisinden mahrum 
hırakınudı. İngilizler gibi sert ve 
8~ri bir oyun sistemine istinat eden 
hır rakibe karşı Nihat gibi bir 
0 Yuncudan mahrumiyet elim neti· 
~ler tevlidine çok müsaittir. 

Rasim 
Burhan Vahyi 

Suphi Mithat Şakir 
Kemal Muslih Necdet Latif Rebii 

Buna mukabil İngiliz takımı· 
nın tayyarecilerle takviye edilmiş 
bu şekilde sahaya çıkacağı temin 
olunmaktadır. 

Hakem Hamdi Emin bey ola-
caktır. 

Türkspor çıktı ... 
Enfes basılışı, zengin münde

recatı ile memleketimizde mec
muacılık noktasından bir inkilap 
yapan Türsporunun üçüncü nus· 
bası çıkmıştır. Karilerimize tavsi
ederiz. 

Mıntaka kongresi 
Mıntaka kongresi yarın topla· 

nacaktır. 

M. Sabatıer 

Paris meh'usu neler 
görmüş? 

Pariste •Kasaplar kralı. unva· j 
nile ıadedilen ve Atinada sulh 
kon eraaıına İftirak ettikten son
ra, diğer murahbaslarla birlikte 
§ehrimi7.e geltın Pariı meb'uau M. 
Auguste Sabattier, giderkee, Tür· 
kiye hakkındaki intibalarını şöyle 
anlatıyor: 

- Istanbula geldiğim gönden 
~ri bir çok gazetecilere söyledi
tın gibi, burada herkesin az çok 
rınsızca konuştuğunu, hatta kö

tedeki hamala bile ifadei meram 
etınek kapil olduğunu görerek 
~e~'ut bir Ayasofyayı, diger cami· :t•. ~e muh~elif ahi~eleri:. B~g~.zı, 

•hcı, hülasa gezıp gordüğum 
)etleri çok heyendim. 

d(j ~bassa bu memlekette gör
'd tliın nezaket ve hüsnü kahul
d en son derece mütehaassis ol
l uın. Her yerde dost gibi karşı· 
anıiıın. 

. Bilhassa büyük miJlet meclisi 
l'eısi ..,. ~ . b tl . 
ı ~ım paşa azre erme ar-
d1 .. leıinıata gittiğim zaman gör· 

utu111 hüınü kabulü unutamıya
~ğlnı. Kendisile ve yanında hu· 
unan diğer meb'uslarJe projelerin 
;ır~fında bahsettim. Paşa hazret
t~~ •likadar oldular ve ümit et
ltiın. gibi tahakkuku takdirinde 

dürkıyeye hakiki hizmetler ifa e-
ec1>1w· • ~ı;ılli ıöylediler. Bir az da si· 

~1111Y•ttan bahsettik ve Fransa 
ı e T~'-k' 
d ~ ıye arasıııdaki ananevi 
Ostlnıı..._ k . . .. k 

k da~- ta vıyeıı luzumu ha 
•n ki b· noktai nazarlarımızda tam 
ır ;ıutabakat gordük. 

.. ~ hazretlerine yazı, kıyafet 
ye saır · k'I takd. . ua 1 aplara kartı duyduğum 

ın &ôyledim. 
T·· k' y 

1 
ur ıye iri hatvelerle terakki 

o unda yüriiyor. 

y··;azi hazretleri sadece bir bü
h~ .~ehb_er değil ayni zamanda da 
hi Yuk_ ~ır teşkilatcıdır. Gazi gibi d: reıs. ıl~ Türkiye büyük mukad· 

uta ıntızar edebi ir. 
u Fransız sefiri kont dö Şambrun' 

ıı da\ t:tli o!dt un :sofrasında 
.prQ·( lerin lı•n \e T· rkiye ile Frans 
~ ldnkı mmrn "ı ttan bahsettik 

Jyq, foal"yet ve ereflc büyük. 

küçük fransız menafii ile meşgul 
bulunan sefir beni projelerinde 
·eıci etti: Sefir Türk-'Fransız dost· 
1uğunun hararetli bir taraftarıdır, 
Türkiyeyi seviyor ve iki memleke· 
tin el ele vererek yürümesindeki 
hakkile takdir ediyor. Ben de ay· 
nı bu hislerle mütehassısım. 

Bu memleket hana büyük 
inkişaflara müstait görlindü. Ada
pazarına gittim. Orada da resmi 
makamattan hüsnü kabul gördüm. 
Hatta bia yaban domuzu avı için 
hana yardım ettiler. Istanbuldan 
Adapazarına kadar oJan altt saat· 
lik yolculuğumda, araziyi mezru 
\e miinbit gördüm. Buralarda ha
bubatlar beraber şeker kamışı ve 
panç~r mükemmelen yetişir. Se
lef ke hav alisinde Almanlar tara
fından yayılmış bir şeker fabrikası 
heni çok alakadar etti. 

Vakia yollar fena, sokaklarm 
kaldırımları bozuk, o kadar sevdi
ğimiz iyi şarap mefkut, otomobil 
glaksonları insam rahatsız ediyor 
amma, hunlar müteferri ve tali 
işlerdir. Şimdi memlekete dönü
yorum, Fakat tekrar dQneceğim. 

Tapu kuyudatı 
Tapu dairesindeki evrak ve ku

yudatın klmilen Ankaraya nakli 
takarrür etmittir. Bunlardan bir 
kı•mının nakline batlanmışbr. 

İstanhulun ibtiyaçlan 
lıtanbul meb'u.ı.n, fehrimi&de 

icra ettikleri -tldkat netScemae ait 
olarak huwladıldan raporu lama 
kıaım vekiletlere verecekler ve U.
tiyacatın tatmini için alakadaran ve. 
vekillerle de görü,ecelderdir. 

Bekleme yeri lizım! 
Aksarayda oturan bir kariimiz, 

kıt bastırmadan tramvay Y?lcuları 
için Valide camii civarında hır bek· 
leme yeri in§a edilmesini nazan dik· 
kate vazediyor ve diyorki: 

- Biz burada hazan 45 dakika 
tramvay bekleriz. Şimdi mekteplerde 
açıldıta için gel"n tramvaylar hınca 
h nç doluyor. Bu hatta seferleri biraz 
daha sıklaot rmak mumkWı değil mi? 

Bcoır~~ 
16Teşrinıevvel929 kanıhiyo, nukut borsası fiatla.r 

Nııkut 

1 lngiliz lirası 
l A meri•a dolar 
20 l"auan drahmi 
l Almaa rayhı mark 
l Avı11tlU')'a ıllinl 
20 ky Rumanya 
20 w ·a Bulgar 
1 Felemek f"ılorla 
20 Franaız franlu 
20 ltalyan liretl 
20 Kurun Çek JlluT&k 

• 1 Çırunetı. aü'1yet 
1 Zlotı Lebialan 
!!O Dinar Yopalavya 
20 Belçika franlu 
l Peaata lap••Y• 
20 JIVi~.re fraakı 
ı Mu·idlye 

Çek 

T11hvilut 

1025 251023 Tertip (A.B.S) 

,. (D.E) 
209 25 

54 37 
50 2.l 
30 
24 
30 
sı 

ı63 

220 
ı23 

22 
73 
ııs 

2Q 
795 

210 
S-' 

so 
2 
30 
81 

l(i3 

150 
124 

22 
73 

117 

.. (F.J) 

7. Galata tahtelan O. Y, 
Iunbul tramvay Ş, 
Rlhı Dok. Anı. 

7 Oıküdar Kadıköz ta 
..... bul a-i• Sa 
F.reiJI Jlacte. 

Hiaae ~nedatı 
ft bankaı 

29 75 
796 

Mllp itibar. Mili 
Oamaalı Bk. 
MUli lk tiat Bk. 
Ti<"aret 'e aıanayf 
E.naf Dk. 
Şirketi Hayriye < . 

I .. ondra 1 bterlin 1027 25 1025 7 ~ 
., Tem~ 

Haliç vapuı lar 
An. O. Y. yola Nlvyork l türk I. Do 

Paria ,. Frank 
Milano ,. l lre1 
Berlia 
c;;ofya 
Brüksel 

.. 
• .. 

Amatirdam ,. 
Claeyre 

Pra• 
Viyaaa 
Madrit 

,, .. 
" .. 

Varıuva " 

Mark 
l..eva 

Belga 
Floria 
Frank 

Atina ., Drahmi 
Bükret 20 IA"J Kıaruf 
Mo.kova ı Çroaenı 

Bcıtp"at tGrk llruı Din. 

istikrazlar 
Jstikrazı D. vadeli 
Düynaa muvahhede 
ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrikler 

1908 ~.idi-hl 
ı905 Teehlaad Aakerı,e 

{ 

l %3 Tertip -e 1904 .. 
~

1 
lCJOI 1905 
1903 Tertip 
1908 ,, 
1909 

ı909 Şehrem•nad 

1139 

16 
3 
3 
4 7 

37 
24 7S 

106711 
27 12 

97 5 
ı96 75 

ft,47 57 ~ 12 2, ;. ... 
2 .. 

66 37 ~ 
3 41 ::. 

~ 
ı ., 

ıo77 

7 

... 
en 
ai' 
i 
ı:ı:: . 
a: 
= ;-
ı:ı 

97 50 ~ 
197 

.. .. .. ıoo 
Mudanya • Buna 
!amaua Sahil 
Traan·ay 
Türkiye milli 

lulbrt " 
Jtimat • 
Şark ılaorta 
Bozkurt 
A-dola A., T. 
lat. Uma-
Balya braaydıa 
Anlan Çimen. 
Balurk&y ,. 
Tirit kamil• M. 
Mft'lller T8f1 ~ 

Ban .... alektrlk 
,. ,, ıemetta 

Clıküdar· Kadıköy 
lamır ..... 

iataabul T. A
Rihtim dok. An. 
ittihat d.3Jirm-cl 

~. ~ark merk -
" Jaı. I ... plan 
~ Rejı (hali taaliye.) 
.,.. TGrk tüt. Aao. r Dlllıaa Türk ., 

tark dejinae• 
MWt Mı- Metına.2 

Aç. K 

7 

ı 4n :u 

. 
n 50 -1 1 
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BOMBA iLE ÖLÜ~t - Eylülun 

rr inci Cuma gunü Boluda Jlıca }O· 

lunda çalışan amelei mükellefeden 
Çay gök pınar kariycsinden Durmuş 
o~lu Mehmet ile Kuşgöz oğlu t~maıl 
kU5Uk Ilıcanın cenubu şarki cihetin· 
de Cennet deresi namile maruf ma· 
halde taş tatımakta iken Durmuş 
oğlu Mehmet tarafından bulunan İn· 
giliz hükumetine ait maşalı bomba· 
lardan ikisinin matah ve kapsülleri 
mevcut üçünün gayri mevcut buldu
ğu beş bombayı taşlar arasından 
almış ve bunlardan birisile oynarken 
infilak etmiş ve Mehmedin ağzından 
giren bir parça dişlerini. parçal~mıt 
ve beynine uUfuz etmesınden anı ve· 
fatını intaç ve diger parçalarda ls
maili hafif surette sağ omuzundan 
arabasından koşulu öküzlerden birini 
yaralamıştır. 

1KT18ASLAR - Geçenlerde mu· 

hasabei buausiye tahsilatındaki sui· 
istimalden dolayı haklarında k'ıınuni 
takibatta bulunan eabık müdtir ve 
tahsildarlarla diğer memurinın muha· 
kemeai Kutahyada icra edilecektir. 

Bu meıeleden dolayı muhakeme 
edileceklerin adedi (14) kişidir. Yi· 
liyet memurin muhakemat encüme· 
ninde verilip şurayı devletce aynen 
tastik edilen karara nazaran sabık 
müdür Safter beyden (855) lira (59) 
kuruşud tazmini ve eski ceza kanu· 
nunun 2 inci 8 2inci yeni ceza kanu· 
nunun 04,69,i9,202,203,204,240 ınci 
maddelerine tevfikan muhakemesi 
talep edilmektedir. 

Sabık tahsil memuru Ahmet efen 
diden (6746( lira (20) kurnş isten· 
mekte ve yeni ceza kanununun 64, 
202,208,240 inci maddelerine göre 
muhakemenin icaasına karar verilmiş 
bulunmaktadır. Tahsildar Celal Nuri 
Mehmet efendil~rin cürmü (203)Uncü 
maddeye temas etmektedir. Bunlar· 
dan taçmini istenilen para sırasıy)e 
8235, 12852, 1459, liradır tahsildar 

'-·~----------------~-
Harp malulleri kongresi 

Harp maliillt!rİ cemi)etinden: Harp 
malfılle~ senelik kongTesi birinci 
teı-rinin (25) iııdc Daril lfünun kon· 
frı~ns salonunda aktedilece ğinden mu· 
kan et azanın teşrifleri. 

Necit isyanı 
"Muhadeoet,, gazetesinden - Hi· 

caz ve Necil hariciye nazırı Mmr 
gazetecilerinden birine Necit iıyanı· 
nan adi bir mesele olduğunu ve pek 
yakın bir zamanda tamamen baıtırı· 
Jacağını temin etmiştir. Hicazdan ge· 
len bir zattan aldı&ım1s haberler 
hariciye nazırının teminatını teyit 
edecek mahiyette değildir. Bu zatm 
bildirJi_tfine göre isyanm hakiki se· 
bebi, iç } üz İbnissuudun vahıbilik 
itikat ve ananasile telif kabnl etm~ 
yen, din ve şeriata uymayan hareket• 
)erde bulunmasıdır. isyan eden ka· 
bile şehlerinin nazarında otomobile 
binmek ecnebilerle oturmak, yemek 
yimck biattir, dinsizliktir. Halbu ki 
İboissuudun otomobili· var Cidde de 
bırıstiyanlarla görüşüyor. 

Ingiliz: 1025, 75 
lafiliz liraaı dlln .. hah 1027,25 

de açılmıt ve 1025,75 kurqta ka· 
panmıtbr. Dünkü küçük teaeuG· 
lün devam edeceti tahmia olua• 

maktadır • 

Mustafa ef. eski ceza kanununun 2 
ve 85inci maddelerine göre muhake• 
edilecek olup zimmeti 1384 liradır. 

Muhakeme edileceklerin d<Srdtl 
muhasebei hususiye katiplerin sui· 
istimal ile alakalarına dair hiç bir 
emareye desteres olunamımııtır. 

Ancak bu sui istimali bilmeleri ve 
haber uermeleri lazımdı fikriyle mu• 
nun addedilmişlerdir. Mtttebakı mu· 
nunlar bilfeil memur olmiyan fakat 
tahkikat esnasında zahire çıbrılu 
clirUmlerle alakadar olan kiımeler.dir. 

TaırofeDer 
16 Teırinievvel 929 Ticarte 

Borsası f iatları ·Aşiretler arasında 1 Kadık6y k6pr0 tarlfelerı -
Cinsi 

Bugda )"İizde 
~a,darb 

Yamapk 
ıu.ııca 
!flater 
Sert 
Uönme 
Sert mahlut 
Bulgarlıtan 
Eeuebi 
~·a,·dar 
Arpa 
l\lıeır 
Yulaf 
Muelmek 
Nulıut 
Fa•ulye 
Slaam 
Kufyl'mı 

Un kilo 
Ekltra Ekatn 
Ebtra 
Eirind yumuf&k 

İki;ci 
Sert 

11 Fındık kahnkla 
1

' 1-'ındık ip 
1

' Sandık botaJtma 
kaamı 
Ceviz 
Afi yon Malatya 
1 apağı 
Afi) OD 

l'lftık 

.41k'\~~ 

A•iari 
K • .,, _!· 

16 

16 5 

12 23 
9 20 

10 
9 

8(1 

1190 
1160 
1190 
1160 
1100 

'°50 
J65 

Azami 

K. p. 

' 
17 -ıs 

1 

ı6 ~ 

121 30 
11120 
IO ' 
9 

80 

1600 
ı2SO 
JSıo 
1225 1 
llScı 1 

1 

4000 
165 

·--

mttsademeler 
2 teşrin 

Şamdan )&Zılıyor: ·Sıffin•. nam !arihi 
me,·'kine Aneıe \"e Şummer aşıret\erı ara· 

'Wlada ~.ali mftiademeler vuku bulmak· 
tadır. Ali ve Mua'riye'nin tarilliai *le 
edip biıibirlerini kırıyorlar. Tarafeyn kuv· 
netleri 10 bin kadar vardır. Ali komiser 
murahhası Muavini ve aıiretler müsteşa · 
nnın refakatlerinde oralara imm edilen 
kuvvet bir tesir yapmamı§tır. Meıkfir. afi· 
retlerin birbirlerine hücumları tavali et· 
mektedir. 

Necitteki ihtilil 
lbnissuııt aleyhine iaY.anını ilin eden 

Feysalüddüveyt üzerine Necil ve Hicaz 
hükiimetinin sevkettili büyük kunetten 
haberdar olan asiler Küveyte iltica etmek. 
iatemiıler ise de Hicaz meclisinin Küve}1 
Emirine vaki olan ihtarı üzerine Emin 
mezkiir asileri kabul etmemiftir. Bu 8U • 
retle asilerin bir melcei kalına),p lbnia · 
auutun kuvı.·etleri onları her taraftan ihata 
etmiştir, artık onun merhametioden bqka 
sığınacakları bir yer kalmamı§tır. 

• Deyli Kronikl• gazeteaioin netrettiti 
·Biruuebi• muhabirinin bir telgrafında, 
ltaybe aşiretlerinin aıilere iltihak ettikleri 
zikrediliyor ; nıezkii aıiretlerin timdiye 
kadar Ibnisıuut aleyhine isyan ettikleri 
nki olmamıştır. Onlann iıyanı lbnissuu · 
tun Cidde ile muvualatini kat eder ve 

T k • d d k • batına dahili iki harp açu. a . ım mey anın a l Mea'elenin iç tarafını bilenler; lbniı · 
telgraf telleri auutun Jngütere ile dostluğunun aeyyiesini 

çekmeğe başladığını söyliyorlar. 
Taksim meydanının tesviye ve Menfur bir ailenin unıurlarından Fey· 

tevsi edilen aahaıındaki telgraf fe· 881 ve Adbllllah gibi iki unsuru • biri 
bekeai, havai hatbr. Meydan tama- Irakta ve diıeri de Şirki &dende. teyit 
mile tesviye edildikten •onra tel· eden bir devletle lbnissuutun dostluğunun 
graf tebekeıi kablo içiae alınacaktır. hikmetini pek çok kabileler anhyaDWllJf-

Poata ve telgraf idaresi, Sebre· lardır. Halbuki ayni zamanda lbniuuuı 
maneti hesabına olarak Avrupaya meskllr iki unsura daiına hakaret rıazuile 

KaprGdea Kaclık6yndea K6prGdea ffayclarpqM 
• Kadıkaytn 1 Kaprflye Haydarpqaya Kapra,. 

t .1 1 - (-l ı 6 15 ı - ("') 6 to 

f:. '7!oS 740 705 70: 
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~~ ~:: 920 950 852 935 
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. .. 10 25 11 05 11 05 10 35 l 11 05 ll 40 11 40 11 13 
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"t J3 05 13 so 1' 25 13 08 

3 so 14. 35 ıs 15 13 sa 
14 25 ıs 16 ıo 14. 40 
15 15 ı6 16 40 15 08 
15 45 16 30 11 ıs 16 08 
16 10 17 17 50 17 13 
16 40 17 15 ı8 25 ("' 17 40 
11 ıs 17 45 ı8 40 ıs ıs 
17 50 18 25 19 os 18 3S 
18 25 ı9 05 ı9 45 19 11 
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19 45 20 20 22 05 ı 21 11 
20 30 21 05 ı 21 88 ~ 
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[Haaı•, ••melnılerl içinde &aç• 
lanaı keatir•eyen yegiae mahluk
tlll'. S. .. eı.t ti• Beyin aaç kutirmefi 
kadıa ırüzellitl•• kartı yapılan ea 
bllyllk bir kllhan addetmesidir. 

Mamafl aaç me1elui Hanımla 
Bey araaıada 11!& 11k tıueleı,;r.] 

Haa- - Amaa, bilmezaln ne 
ılalrim• dekuauyot'I 

Bey - Gene aedlr ılnlrine do
ım.-? 

Haaı• - Ne olacak? 
Bu cadı fibl 1açlar... GözDne 

dolar, kulaklarıma dolar... Bir tür-
111 k ... dlremedlm ,ıttı ... 

Bey- Ayol aana kaç defa söy
lemeli. Uzun saç hoşuma gidiyor, 
aeal uzua aaçlı ıi!rmek iıtiyorum .. 
App d-til yal 

llaaım- Ora11 malflm 1 Seu de 
bllt<ıa ukelder ırlbi yalnız kendini 
dlltilallnila. Nereye fitaem Alem 
umacı ıi!rmllt ribi bana bakıyor .. 
Geç.. aktam tiyatroya ırittltimiz 
zamaa arkamızda herkeı benim usun 
ıaçlarımdaa bıJııediyordu. Tiyatro 
baaa •deta zehir oldu. Hiç bir ıllz 
kulatı- lflrmeai. 

Bey- Caaım ıeu de izam edl-

yo,....I 
Haaım - izam mı ediyorum? 

Jmlldı az .. ile ıöyllyoru"11 Bu ıaç
lar yüzünden M kuaför " e gidemez 
olduml Geçe• ırün aaçlanmı yıkat
mata ır!tti• de adam kolan ıibl 
aaçlanmı ırörünce yıkamadı! 

Bey - Yıkamadı ·mı? 
Hanım yıkamadı yal Hem de 

ne deae beteairain? "Demek daha 
balil uzun aaçlı kadıala yaşayacak 

erkekler var!. dedi ... 
Bey - Bak edepsizin yediti 

herzeye.. Oda kim oluyor. benim 
' zevkime kanşıyorl Benden bir te

miz dayak yerae aklı ba,ına gelır 

onunl 
Haaım - Hah! Bir o eksikti •• : 

~••ki uzun aaç derdi yetitmiyor
mUf ıiltl Oıtelik bir de ıaçımı 
yıkatacak berber bulamıyayım ... 

Bey- Vallahi bilmem, aaçlarını 
keııtirmedltln halde kıyamet kadar 
.. kuaför" paraıı Yerlyor•un... Bir de 

Bir tayyarecimizin 
müvaffakiyeti 
turıa, tS - Bir tayyaremiz hu

ırlin ıeltlr üıtünde çok alçaktan 
uçtu Ulu cami minarelerinin elli 

metrelik araaından müteaddit defa
lar ıeçtl. Bu ııeçltleri caddelerdeki 
balk beyeeanla alkıtladı. 

Sivil tayyare klllp blnuına alt 
arıaaın ıatıa elınmaıı için merk.c:z
den emir ıeldi. 

Tütün depolar. 
Tütiin depolan şehrimizdeki lk

tlaadt Hfaleti kısmen azaltmakla 
beraber amelenin 11bhatını tiddetle 
tahrip ediyor, 

Buraya devam eden ameleden 
bir kıımı h.ir iki aeae içinde tever
rllm ediyor. Verem tahrlbatı hak

kında aı.le edilen lboat malumata 
ıröre verem en çok tütün ameleai 
araaıada hGkOm ıürilyor. 

Şehremaneti ııhhıye müdüriyeti, 
verem tahribatının fecaatı karıı•ın
da tGtlla tlepoianndaki amelenin 
daha 11hlıl ıurette çalı9abilmelerl 
içi• ne yapılmak lbım geldiğini 
tetkik etnıiıtir. Emanet tııtün depo
lanna teblitatta bulunacak, amele
nin 11k 11k aaf ve temiz hava al

muının teminini ve her şevden eve! 
amelenin çalışacağı yerlerin rahat 
olmaaı.nı ihtar edecektir. 

Pirinç fiatlan 
15 Gündenberi tatbikıne baflanan 

yeni g mrtik tarifesi ile beraber pi· 

rinçten alınan rliıumun kilo başına 
10 kuruş azaldığını yazmıştık. 

Pirinçten alınan ittihllik resmi, 
yeni tarifenin tatbiki ile beraba· 

kalkmı f, bunun zerine piridç riy• 

sasında bir teneulil görülmU ise de 

ı~a edilen istihlak ver~isınin miktar, 

ile muvazi olarak kilo başına 10 kur 

ruş ucuzlaması icııp eden pirinç 

anc' k 5-6 kııru~ kadar ucuzl•nı:ttır. 

Cunun sebehi, tÜC(' :trın isted ikl,.ri 

ırilıi l ın•~k t e ırr,. ı.; i, Li rL ır !eri ıl e 

anl aş nıak iiuret ite pı ~ s~y t ıst e ~ ı kleri 

iek ,Jde ıdor. ey.e ım.•, ,rıJır. 

saçlarını keıtireen bana ks~a mal 
olacak kim bilir 1 

Han.m - Sı;.çlımmı kestirsem 
her halde maorafııa aulacak 1 Ev
vela hekim parasıadan kurtulaca
tız ... Saçlar batıma toplandıtı için 
bq ağ'rı11Ddan gözlerimi açamıyo
rum ..• Bütün rahauızlıklarımın ıe

bebi bu uzun aaçlar ! 
Bey - uçlarını kestirme, de

dim ya ... Artık ne olursa kabahati 
uzun saçlara yüklPteceksın i 

Hanım - Ke;ke ölsem de ••• 
kurtuloam! 

Bey - Yahu ıiz kad ınlar ne 
tohaf mahlilklarsınız ... En uf k 
bir meaeleyi ölüme kadar vardırır
ıınızl Allah a;l.ına, keı şu aa~la
rımı ... lıterser. dibinden kazıt ... 
Tırq et! Ne istersen yap da, bana 
bir daha ıaçlarımdan bahıetme •.. 
hlillah artıki 

Hanım - Oldu, oldu ... Kızı
mın • • . Öyle batımı kırar gibi 
baırırma ... Saçlarımı keatirmiye
cegim ... Hem ben ıeni bilirim: 
Şayet yanılıp k~stirecek olıam 
ke'ldine uzun aaçlı bir kadın 
peylerdıoi 

Bey - Biri varden bir hatka
sını peyleyecegım •.. 

Birinden çektitlm aanki yetişmi
yor du... Ayol, aana naaıl lakırdı 

anlatayım... Yaz ıreçtim... Saçlarını 
iıter uzat, ister luaalt ... Yalnız bana 
oaçlarından bahıet:ne ... Anladınmı? 

Hanım - Yok manmam... Ba
na kızdın da onun için aöyliyoraun. 
O kadar uğraştım da şimdiye ka
dar aeni razı edemedim ... Sen uzun 
saç seviyoraun ..• 

Bey - Evet... Yalan değ'il ; u
zun aaç aeviyorum... Fakat o nlı .. 
bette ıevditım birşey daha var : o 
da kahmın dinç olması... Bıktım 
bu aaç davaau.dan 1 

Hanım - Peki .• Peki... Ben de 
bir daha bahıederaem iki olıun ... 

Bak aklıma birfey ıreldi ? 
Bey - Ne? 
Hanım - Saçlarımı yan K Ala

garson" keatirıem ister misin ? 
Bey - l il ..... 

Kllmran Ş. 

Odada kayt 
Ücretleri 

Ticaret oda11na kayıtlı tacirle· 
rln k~yıt ücretlerinin cezasız olarak 
tahıil mOddeti bu ayın 15 şine ka
dar temdit edilmişti. Dünden itiba
ren ilcretleri vermeyenlerin iki 
misil cezuı ile icra va11tasıyle . tah
ıil olun .. cakbr. 

Istanhulun kadastrosu 
Istanbulda kadaştro faali yeti de· 

vam ediyor. Şehrımizde şimdiye ka· 
dar esaslarına göre tapuya raptedilen 
eml&ldn mikt.rı 20 bine bııli~ olmuş· 
tur. Geçen sene k ı smı Azamı ikmal 
edilen Adalar kadastrosundan başka 
Eminöntınden Beyazıt& kadar olan 
sıhadaki kad"•tro te~kiMt·nın tamam· 
!anması için büylık bir ğ•yret sarf· 
ediliyor. 

Bu ıahada evelce 6 mahallenin 
kadaatro usulune gore tasarruf senet
leri verilmişti, Şimdi de dil.ter o ma· 
hallenin tasarruf senetleri verilecek· 
tir. Teşkilatı ili.mal eJilen ve senet· 
!eri verilen mohallelere ait alım Sa· 
tim muamelat, kadastru usullerine 
göre yap lacakt ı r. 

Kadaotrosu biten mahallelerde 
tasarrüf muaınelatrndan mutevellit 
ibtilaftar ve yanli~lıklar tanıamile 
lıalledilmi~ıir. Badema senetleri veri· 
len gayri menkul cmvaie dair h .çbir 
ihtilaf ve tereddüt ıulıuruna imkAn 
yoktur. 

.\!aliye vekaleti, kadastro 1930 
senesinden sonra kada~tro faaliyetinin 
tezvıdiene karar verılmiştir. 

· lsıanbulun kadastro teıkilatı ni· 
hayet 10 senede ikmal edilE'cekıir. 

Tepebaşında 
HOSTON 

Lokanta ve birahanesi bu gbn 
saat ıJt,da açılıyor. Yemek ve içki
lerimizın nelaoeti muhtPrem miişteri· 
!erimizin en mü~ktılpescnt olanlarını 
hile memnun edettktır. 
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(Birinci sayfadan mabat] 
ı 

•"-iye ne kadar samimi lıir arzu ile 
bağlı bulunduğunu bir az daha ara
larında bulunarak göneydiniz bu 
taktiratınızın derecesi daha çok 
y6kıek olurdu: 

Bundan ıoraki ilk sulh kc.ııg ra-

11nın iıtanbulda toplanınaaı hakkın· 
daki temayülatın tahkkuku, s'z" bu 
imkilnl da bahşedeceginden ümit 
vra olabilirsiniz. 

O vakit inaanların. me.-cut yan
lış malumat ve huımane prop van
daların tesiri altında her hangı bir 
millet hakkında edindikleri yanlıt 
kanaatlerle asıl hakikat arasıoda ne 
büyük bir uçurum bulundutunu ıröz
lerinizle görecek.siniz, vicdaoınızla 
hios~deceksiniz. 

Sulhu ıevmek ve ındirmek .. 
Hanımlar, efendiler .. 

llmumi harbın felaketine iştirak 
etmiş, bu hııilenln bütün beşeriyete 
tahmil ettigi iztıraplan çelmiı olan 
lnaaniara, mlll.otlere ıulhu sevdir
mek mü9kül bir fCY dejtildir. 

Galip veya matlud zümrderden 
hangi tarafta bulunun& bulu-ııun, 
O izt!rap ırünlerini yafamamıt 
olanlar da mutlaka bu biıniyat 

yafayor. 
Bütün mes'ele, devlet adamlan· 

nın aiyaıi ceaaret, liyaıi fazilet 
göstererek meıeleyi nazari ıaha• 

dan fili ve tatbikat aahaaına inti· 
kal ettirmelerindedir. Vakaa ıon 

ırunlerde siyasi mahiyetteki bazı 

tezahrrat yüreklere biraz ümit ve• 
riyor bununla beraber hakiki vazi
yet, ıizlerl ıribi mübrtrem zevatın 

ve beynelmilel bütün ıulh tefkilil· 
tının bu yoldada daha faal bir 
tarzda çalışmalannı icap ettirecek 
kadar müphem detildir. 

Bilyorounuz ki, Türkiye a11rlar· 
dan beri bir taraftaa haricin teoira· 
tı diğer taraftan dahilde ıaltanat 
ve deıpotik idarenin tazyiki altında 
eziliyor, inki,af edemiyordu. Onun 
içini. istiklal mücadeleııinden ıonr• 
idari, içtimai ve fikri ıalıalarda bir 
inkiliip mllcadeleıine girdi. 

Yakın vakıtlare kadar bu mem• 
lekette yafatılau karanlık fikirleri 
mazinin ananalannı ortadan kaldı
racak olan bu inkllabın, timdi ia
ldli.p Tllaklyul muvaffakıyet yolun
da yürüyor. 

Bazı ecuebi dostlarımdan it.ittim. 
diyorlarki: 

"-Reiılnlzın dehaaı aayeoinde 
hllUln bu yenilikleri yapabildinlı. 
Fak at bu radikal iılahatın bütiin 
millet tarafından ıeve ıeve kabul 
edilditinden emin miıiniz.., 

Bu zatların böyle dütümekte ha
kları vardır. Çünkü bir millatin 
ablak maneviyat ve karakterinde 
yerleşen akideleri bir hamlede ıö -
küp atmata imkln yoktur. 

Fakat onlann bilmedi~ 9ey, tcİ
rk milletinin hütiln hu yüksek ve 
necip akidelere teaahup için ne yll
ksek bir kabiliyete malik oldutu 
eauen inkılap prenıiplerini tatbika 
ötedenberl ne kadar eyi hazırlanmıt 
bulundutudur. 

Büyük reisimiz. Her veılle ile 
diyor ki: 

-"Eter !er atımda, lılahat ha• 
reketlerimde milletin fikren ve hisaen 
benim le beraber bulunmad ığ'ına ka
ni olaaydım, bir dakika bile meı' -
uliyet mevkiinde kalmazdım .• 

Eıaaen, Hanımlar ve Efendiler, 
tarihin tecrübe ve deliletlerile de 
kolaylıkla hükmolunabiiirki, eğer 

Türk inkılabile Türk milletinin hiı
ıiyatı araaıoda tam bir muvazenet 
ve tenazur olmasa ldi muvaffalc ol
mazdı. Şimdi Türk milleti iktioat 
ve irfan oahalarındaki noksanlarını 

doldurmaya çalışıyor. 

Maddi ve manevi kudretimiz 
ın yettiğ'i nisbette hummalı bir faa
liyet içinde bulunuyor biz bunu va

tani ve milli bir ihtiyaç, binaena
leyh vatani ve milli bir vazife te
lıikki ediyoruz. 

Böyle derin iılalaat ve meaai 
hayatına atılmıt olan Türk mille

tinin ruhunda, sulh, ittifak muhabbet 
hiılerinden batka ne yafayabilir? 
Her milletin tarihinde oldutu aibi 

Türk tarihinin de bir filtühat bevrl 
vardır. Fa at dört a11rdan beri 
Türkiye, tecavllzi bir harp yapmıt 

detildir. O daima kendiıine empoze 
edilen müdafaa harplerine ııirmeğe 
mecbur edilmlttir. Milletleri uzak 
mazileriyle mütalaa etmek ve ona 

göre hüküm vermek doğru detildir. 
Yoksa bu gün en pasifist ıeçinen 
milletler bile mahkumiyetten kur. 
tu1amaziar. 

1 
1 

Son ıeyyabatiniz esnaaında, koa· 
grenin devamı müddetince ıize 
mütemadiyen mllleicilerden ehaliain 
mübadelesinden ve bu yüzden çe· 
ki len iztiraplardaa bah•edildi. Bu 

mea' el eyi bütün nutuklarla, en se• 
lihiyetlar reımi adamlardan lfİttİ• 
ni.. Bütün o ıüzlerde Tllrklyeye 
atfolunan bir meı'uliyetin manali 
bir lfadeıi vardı. Ben 9imdi huzu
runuzda işi münakaşa ederek ne 
ıabrınızı ne de n.:- z tı.ketiuizi ıuyu 

istımal edecek değilim. 
Yalnız tarihi bir hakilrntın. zi

hinlerinizde yanlış kalmaması için 
bir kaç kelime arzına müıaadenizi 

ri.ca ederim. 
Bu zavalh memlekette ceryan 

eden badiıeleri yakınılan takip e
den her bitaraf insan çok iyi bilir 
ki milletciler meıeh:oiııde Türkiye
nin ne maddi, ne de manevi hıçbir 
rnea'uliyeti yokfur. 

Komşu bir ır.emleketl hakıız 
taarruzlarla, ate' ve demirle, elha-
111 şimdi hepimız<n aleyhinde mü
cadele ettiği Ceh~nnemi vesaitle 
lıtilaya yeltenenler, Türkler de.ildi. 

Ahahnin mübadeleıi meı'eleai 

vaziyetin zaruretlerinden doğmuş ve 
alakadar devletlerin hüınü rızaııyla 
yapılmış beynelmilel bir mukavele
nameye istinat ediyor. 

Daha on beı ıene evvel makl
dunyada, Rumelide ek•eriyette olan 
Türklerin yerlerinde timdi yeller 
eıiyor. bizimde milyonlarca muha
cirlerimiz vardır. Bundan başka bu 
zavallılan barındırmak ve az çok 

terfiye etmek için ne iıtikraz ıuretiyle, 
nede batk• yoldan hiç bir taraftan 
munenet ırörmedlk. O zavallıl~n 
memleketin kendi mahlut menabnle 

ancak yaşatmak imkanını buluyoruz. 
Biz Türkler şuna kanlizki, bu 

gOnlln en büyük ıiyaai fazileti ma
zialn mea'uliyetlerini &rllftırmak, 
kabahati birbirimize atmak detll, 
yeni hayatın ve yeni telekkilerin 
emrettiiil beynelmilel , mukarenet 
yoluna ırltmektir. Buna bir birimizi 
eyi tanımaktan batlamak en keatlrme 
bir voldur. Türkiye her memleket
ten ziyade anlaımanın lüzumunu 
acı tercübelerle ötreamlttir· 

Yalnız memleketimizi miltalea 
ederken eıkı Tlirldye ile yeni Tür
kıyeyı biribirir.e karışbrmamak li
zımdır. imparatorluk Türkiyeoi cog
rafik bir hllkilmet idi. Yenı Tür
ldya layık bir cümburlyettir. 

MDO&ınıdla 

iki tramvay 
çarpıştı 

Milan 15 - Yolcu ile dolu iki 
elektrikli tramvay Pavyada milaa
deıne etmi,tır. iki tramvay kllmilen 
parçalaumıttır. 6 telef, 100 mecruh 
vareır. Ka.za büyflk bir heyecan 
tevlit etmiştir. 

300 seyyah geldi 
Dün ıabıJı Arkadya vapurıyla 

300 ıeyyab ırelmittlr. 

Odun, kömür 
Emanaet odun ve kömür fiatla

larını tiddetle kontrole batlamıtbr. 

Şiındilik odun ve kömilr flatlannda 

ııayri tabii bir tereffü yoktur ... 

Maaş meselesi 
Şehremaneti ve idarei husuıiye-

lerde Baremin gelecek aeneden iti
baren tatbik edileceti malumdur.Bu

nu nazar nlkkata alan Şehremini 

bey, Baremin tatbikına lr.adar ema
net memurlarına tevkifat11z maaf 

itaaı için cemiyeti belediyeye tek
lifte bulunmuttır. Cemiyet belediye 
encümenleri bu teklife uzun uzadıya 

tetkik ettikten ıonra memurlara te
vkifat11z maaş ita11na kanunen im
kin görememiştir. Ancak diter re
ımi daireltrde memurlar zammıı 

maat alırken emanet memurlanna 
gadrediimulnl dotru bulmıyan en• 
cllmen Baremin tatbikına kadar 
emanet memurlaıına ~O 15 ı:am .. 
lla maat verilmuinl kararlattırmıt 
idi au karar hey'etl umumlyece de 
kabul olunmuıtur. 

Bu karara göre emanet memur· 

larıuın geçen bir tetrini evciden 

itibaren maaşların % IS fazleıile 

teıviyP. olu\la(;;ıktır, 

==== ='-"= 
e ş~a memilce~®~Oeu--~ 

Bahri tahdidi teslihat 
etrafında mülahazalar 

Deniz teslihatı 
Kanunusaninin üçüncü haftaım

da Londra'da içtima edecek olan 
deniz teslihatının tahdidi konfen.n
sına Franoa; ft.Jya ve Japonyayı 
daveti tazamıaun eden lıııriltere 
hükümetinin nota11 Londrada Ame
rika, Franıa, ft..Jya ve Japonya se
firlerine tevdi olunınuştur. 

Timıes ga2eteıine nazara:ı bu 
nota M. Macdonald ile jeneral Da
veı araınnda cereyan .eden İptidai 
müzakerat esnasında Amerika ve 
lngiltere bliümetlerinin müttefik 
kaldıkları noktaları tahattur ettir
mekle başlamaktadır. Bu noktalar 

lşunlardır. 
27 atustoı 1928 tarıhinee Paris

te imza edilen Kellog miaakına na
zaran hali hazırda cereyan eden 
milzakerat harbi kanun harici ad
deden muabedenin bir netice ve de
vamından ibarettir. 

Amerika ile fngiltere araaında 
bahri müaavat prensibi 1822 Was
hingtan muahedeıicin iatilıdaf et
mediti her 11lıf gemiler lçın kabul 
edilmiştir. Bu muaavat 31 kiııunu 

evvel 1936 ıeneoinden evci tahakkuk 
etmit olmalıdır. lnıriltere hilkO.m:ti 
bu nokta hakkında Dominyon hü
kümetlerinin fikrini iıtimzaç etmit 
olduğ'undan müsavatın teaiıi meı' -
elesinde Britanya lmparatorlutunun 
bütün bahri kuvvetleri nazarı itiba
ra alacakbr. 
. . 1922 W aıhington muahedesinin 
11tihdaf ettiA'i tebdil ve ikame pro
rıramının tamamen icrasına mahal 
vermemek için harp gemilerinin 
devamı müddetinin adili mea'ele
ıini de mevzubahsetmek ıayanı ar
zudur. 

Amerika ve lnailtere HilkO.met • 
leri tatelbahirlerinin tamamea Ilga 
11 huıruDda müttefiktirler. Fakat 
hu tedbirin bütün bahri devletlerin 
muvafakatı iıtihoal edilmeden tat
bik edilmemeai lüzumunu da tanı· 
maktadırlar. 

Timeı gazetesine nazıran davet 
mektubu kat'i bir itilafın ancak 
beynelmilel bir konferanı va11ta11 
tle tahakkuk edebilecetinl beyan 
etmektedir. Buna binaen lnfiltere 
hükO.meti ki.nunuoaninin üçüncü 
baftaaında Londra'da lçtimaa davat 
edilecek olan bahri konferanıa 

Franaa, ltalya ve Japonya hükO.me
tlerini ittirake davet eyler. Konfe
ran11n lçtlmaını beklemeksizin ve 
vazifesini teahil için davet edilen 
deletlerin mevzubahs mesai! hak
kında derhal teatii efkara başlıya
caldan ümidi izhar olunmaktadır. 

lnıriltere hlikilmetinin notası deniz 
tealihatının tabdinl konferauıının 
yeni bir teıelr.kül olmıyacatını ka
ydetmekte ve konferans meoaisinin 
umumi teılihatın tahdidi meı'elesi
nln halli için Cemiyeti Akvam me
cllılnin vazifeıinl teahil edecek 
mahiyette oldutunu beyan eyle
mektedir. 

lngiltere bükQm~tinin uota11nın 
metni neşrolunacaktır. 

Japonya Birinci Nazırı :ıazetecı
lere nki olan beyanatında Japonya 
bi.tkQmetinin deniz teslihatının tah
didi konferanıına iştiraki :tekarrür 
ettiA'fni ve hükümetin cevabının 

birkaç güne kadar ıönderilecetlni 
söylemiştir. Müıtakbel bahri kon
feranıın muvaffakiyeti hakkında 

ıiyaıi mahafilde bedbinlik mev
cuttur. 

Bahri konferam projed 
Bu ıerlevha ile Fransızca Tem

Pı gazete.inde bir batmakale in

tişar etmittir. Bu makalenin taya
nı dikkat k111mlarıuı naklediyoruz: 

lngiltere birinci nıuın M. Mac 
Donald'ın Amerika relıicumburu 

M. Hoover ile yptıtı mlllakltlann 

llk neticeıl kanunuıaninin ilçiincü
hfta11nda Londra'da lçtimaa daveti 

taaavvur olunan bet devletten 
mllrekkep bahri konferanila Fran
ıa ltaly ve Japonya'eın ı..tıra
kl için lazım geıen davet mektup
larının Londra' da bu üç hüküm et 
ıofirlerlne tevdi olunmuttur. Bu 
davet mektuplamı göndermeden 
evvel lngiltere hük1ımetl büyük 
Britanya lmpartorıugun., allkadar 
eden bil ümle meaallde oldutu 

ırlbi Dominyon hökOmetlerinin fik
rini istimzaç etmeıl lbımrelirdi. 

Dij'er taraftan AmPrika reiıi
cilmhurile M. Mac Danald araaında 

prenılp itibarile bir itilf.f huıule 
ııehnit nldir ve gelmişse hongi 
nokta ları ibti•·a etmokte~ir? Bv 

l hususta lıdnüz hiç bir şey billame· 
melctedir. Washingtonida a~red.i• 
len tebliğde M. Hooer iie M. Mac• 
Donald'ın her iki bükümeti alaka· 
dar eden bütün me•eleleri tetkik 
ettikleri ve mü alr.atların devan d 
tiji iılldirmekt dlr. 

Ancak 9ura11nı ıllylemee llzım• 

dır ki deniz teıllhatının tehdidi 
hakkında Amerika ile lngiltere 
arasında tekarrar eden formül, ne 
tekilde olursa olsun, diter bazı 
devletleri taahhüt altına koymaz. 

Bunu ıöyledikten ıonra her bi· 
rlnln mefru menaflinl temin eden 
müşterek bir itilaf halli iıtlbıal 

olunacak bir me1'eleyi allkadar 
eden bütün devletlerin tetkik eda· 
cekleri kendiliJlinden tezahür edu. 
Timea tazeteai W aabington ile 
Londra'nın müttefik kaldıkları nok
talar hakkında bazı malumat ver• 
mektedir. 

Fakat lnıriltere bükOmetl tara
fından gönderilen resmi davet melr.
tuplanna itbla hasıl oll"'tadan bu 
malumatı kaycii ihtiyatla telakki 
etmek lizırmdır. 

İngiltere 
Kabine içtimaı 

lııgiliz nazırlar mecliıi ıalı ifil· 
nö Birinci Nazır Vekili ve Maılye 
Nazırı M. Snowden'in rlyaaeti al
tında Doııeing Street'te içtima et
miştir. Hariciye na:ıın M. Hedder
•~n Pariı ıefiri M. Dovıralevlıki ile 
yaptıtı mükaleme ve milzakereler 
hakkında izahat vermiştir. Na:ıırlar 
meclisi 28 tetrinievelde toplanacak 
olan parlamentonun tasdikine arıe
dilecek ingiliz - Ruı muvakkat iti
lafının metnini taıvip etmiıtir. 

.l\'lısır 
Ge~ek intihabat. 

Dail Chronlcl ııazete1inia uetrlet
tiği haberlere nazaran umuı:ıi lnti
bababn tarihini teıbit eden emir
name birkaç ıröne kııdar kral tara
fından imza olunacakbr. 

Amerika 
Ademi itimat reri 

pazarteıl günkü içtimada ayan 
mecliıi 37 reye karşı 44 reyle ırllm· 
rük memurlarına Amerlkada mev
cut flatlardan batka fiatlara ttbal 
edilen eıyanın tahliyeılne mllaaade 
edilıiıemuine dair M. Robinaon ta
rafından verilen takriri kabul et. 
mittir. 

Bu karar tarife meo'elealade M. 
Hoover idareal için ikinei bir maf
lılbiyet teıkil etmektedir. On cOm. 
bürlyttçi ayan aza11 muhalifleri• 
birlikte rey vermitlerdir. 

ltalya 
Hariciye NC1:ııırının ziyafeti: 
Panama hariciye nazın M. Aro

ıemeaa birkaç gOndenberl Roma 
da bulunmaktadır. Mumaileyh Pan• 

~ onu ziyaret etmlf Ye metbu! ftal. 
yan askerinin mezarı herine bir 
çelen~ koymu9tur. 

Badehu M. Arooemenı Rama 
valiıine iadei ziyaret etmiftir. ltal
ya Hariciye pazın M. Grandi tara
fından Panama Hariciye ııazırı ... 
refincı ziyafet vermi9tir. 

M. Arooemene kıralı ziyaret et. 
mit ye Panama aokatınm resmi 
küşadında huluumuttur. 

Panama Hariciye Nazın hUmu• 
kabele ltalya Haricine ilıwrı M. 
Grandi'nin 9ereflne bir :lyafet ke
ıide 11ylemlttir. 

Zayi cüzdan - f, bankuıa• 
dan aldığım 12598 numaralı ciiJ:

danımı zayi ettim. Yenisini ala· 

cağım. Eskiı1nin hlUcmü yoktur. 
Beylcozda Y alılcöytinde bakkal 

Ziya 

Kiralık kagir hane 
Beşiktaş ta Akaretlerde 2, 86, '3, 

41, 79, 82, 83, 101 numaralı terkot 
ve elektrik tesi•atını hnl haaeler 
bilınüzayede icar edileoe~inden Tee· 
rinevvelin birinci S&!ı aüdünden iti• 
haren yirmi gUn ı.11iJ~etle aleai 
mıııayedeye Yaıedılmitıir. Talik ola•· 
larıu ve daha ziyade malQmat aı-k 
isteyenbrin 23 r.,.riııevvel 929 ç.ı· 
şamba gilnü ... ı on Uç• iradaı' 
mahalli m~•kOrda (54) au•arad~ 
m\Jt•v~lii kayrr>,komlıjtıoı n yevaıı 
ıııezlı.ı\rıın on U~linden on betin• ka· 
dar l•unhul F.vkaf mttdUriyeıind• 
ı iarf' t>ncı.irul!:ııne müracaat etm~lerı. 
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l<ahnredeRk~am 1 

Vefit fırkasıyla 
· kralın arası 
Etı. _ Kahire 7 Teorin 

f ıld welat gm:etesinin Lonra'dan 
'tı bir telgraftı Deyli Herald 

ClzeL. . 
nı8ı tarafından Mehmet Mah· 

~% p&§anın iıtifosıaı tehir etmek· 
r' k ııır 'Ye lagiltere arasında itti· 
hı ııı huıulilnii bozuyor diye itti
:~da bulunulduğu beyan edil
•e-.ıa.ı · 'l;l\lır. 

le t M.ıı~r ba~vekili, istifa etme· 
~at endını mecbur görmiyor. Fa
ka~o~k?sundan mümkün olduğu 
Meh r ıstıfaıını tehir etmek istiyor. 
ile ıı:ı_et Mahmut paiRDın kıral 
lleza DıülA~atının inkıtaı basebile 
le retlerın igleri daruyur. Emir· v:n:e kanunlar sadır olmiyor. 
bugu ~~.kasının muahedcye karşı 
ri 1tl n u nziyeti muahedenin ge· 
cil~ ınmasına veya bilamüddet te
k.o.ft>. e eebep olacaktır diyerek hü· 
aleyh~ gazetelerinin mezkur fırka 

Mille galeyanları artmıştır. 
gilte !'1.rın bitaraf.. Gazeteleri In
k r Dın herhalde muahede hak
lallıda "Vefıt. f ırkısınm fikrini an 
~ istediğini yazıyorlar. 

•h ısırın siyasetine arız olacak 
~al ŞU bir iki gün zarfında te
_...JYUn eder. 

Yeıı"'•ır kabinesinin sukutu kavi
•raa llle111~ldür. Kabine ile Saray 
Iİ}'orlJldıkı müaasebat .gittkçe gev· 
Rihıd. Me~met Ma_hmut Paşa 14 
~eb Cllberı Sarav ıle olan müna
lı, ~tının inkıtaından sonra Kıra· 
ha l llıuruaa kabulü için iltimasa 
re~ adı. Bilalıare talebi is'af edile· 
hu huzura kabul edilmiş isr. de 
!iy Z~ru Kıralide birkaç dakikadan 
tın: e ~almamıştır. Kıralın iltifa
tll'•)c naıl olmadiğından meyus ve 
~' edder olarak çıkmtştır. 

tıa ~)beliğ,, gazetesinin neşriyatı· 
l gore, Mehmet Mahmut Paşanın 
AtOndrada buluaduğu zamanlarda 
t ~~rhlara muahedeyi kabul etti-
0~ ıhnesi için kıralın kaymakamı 
g arak tayinine lngilterenin tavas-
lltunu t . . . ' l ~ •mm ettığı ve mes e enin 
traı Fuat' . . H . . .. t a arzı ıçın aracıye mus-
'~fart Mister Lont~ay'ın kıral Fu
,,; ~ezdine izam edildiği 'Ye 
}, :drıd,,e seyahat etmeğe mübey· 
~ ,uluaın kıral Fuat'ın mezkur 
't t~ e.lenin kendisine arzı üzerine 
~~ rıde gitmekten sarfınazar edip 

sır, d . . 1 1 Af h av et ettığı an a§ı mıştır. 
ıe: illet Mahmut paşanın lngil· 
tu, e~ Yakı olan mezkur tıvassu· 
tt\~sırda büyük bir dehşetle 
'tt,y edilmis vs mumsileyhin 
lrtırı: ~t§ı huhısıındaki jilpheyi 

·v 1§tır. 
Pa:a 

8
efit,. ricalinden Vasıf Galip 

tat b araya davet olunmuş ve Kı
ltııotı:ıurunda uzun bir vakit kal· 
~ah · Bvndan sonra Vasıf paşa 
gihı as, Paşa He görü~ rnşt ·· r. Hu
&ı11a ~ray ile Vefit Fırkası ara· 
.tor. a 1 lklilnasebat çok i) i gidi-

M . ısırda • ·a h-rıyet . meşutı ı are ve ur· 
hııJ e~de edilmeyince itilafı ba
hir f k?1ek Ye muahede hakkında 
L l lt Ö d 'i V fi g stermemek hususun a 
& e ıt Fırk . . . d ısışıxı • asmın vazıyetının e-

esı asla .. . 1 "=>... uıınt o tınmıyor. 

F l e emeuk Bahri ~efıt 
Bankası 

Merkezi 
Aınsterdam 

Galatad K dair . a araköy hanı 
eğ}ueı 3~ahs•ısa tele.fon Bey-
nesi itti ı l ~ ·S Merkez poeta
telefo ialınde Allelenıci ban 
ba k n stanbul 569 hernevi 

n a muamelatı ve emniyet 
~'!!!::: kasaları icu , ...... . 
= ···················~ 
! IIEDENZA 5 
: Bn ur . . • 
• I<an lllemelcrmı kurutnr. : 
• lllQ~ ~e fr. Enısı}qıı dt>vadır. : 

• u ·•••m•••• 

KAPPEL 
Dünyanın en 

Mükemmle Yazı 
maki.nesi 

Bueusile FRANSIZ hükumetinin dahi takdir ve tercih ettiği makihe 

Hatif, metin ve sağlaın 
Her ciheti taahhüt olunur . .i.hı'~~~~! 

Türkiye Umumt acentesi: 
Y. Sünork an: lstanbul; Sadıki e Han 30 • 33 Tel. Ist. No2256 

SPORDA 
İyi eşya oyun üzerinde 

müessirdir 
Bütün dünyada teslim edilen buhakikat 
yakından görmek Ye tecröhe etmek is. 
terseniz, bütün Spor levazımatmız 

l 

Zeki Riza 
MILLIS f OR ti<·aretlıanesinden 
tedarik ediniz. Futbol, (;üreş , 
Beden terbiyesi, izcilik, Eskrim, 
Boks v. s ••• 

model, en sağlam mal ve en 
· ucuz fiyat 

Belsoğukluğu 
FRENGi ve ADEMi İKTiDAR 
Paris (Sain Luiı) ve (Necker) 

Kliniklerinden mezun 

Dr. SITKI NECİP 
Beyoğlunda istiklal cadesinıie 

l ll numaralı İstiklal ıtpartmanı· 
nın birinci katında. Frengi en 
mltes<Jir edviye ve ombtP.lit uaul 
ile helsoğuklu~u ve ihtıliitııtının 
en muannit şekilleri aşılar ve 020-

notcrm i gibi 'esaiti elektrikiye ile 
ve ntiksetmemek üzere tedavi olunur 

= 

-- Leyli - Nehari 411111!1 
n TURAN ~I .. .. 
h ~ 

u r 
ii Orta mektebinde Ana, tık, Orta :! 
~ ~ 

:isınıf lara k z erk kek talebe kay<lınal! 
:: . . ı: 
:: devam olunmaktadır. Şeraıtı gayet !i 
i! ehven olmakla beraber terbiye, 51 - , Ü tahsil, iaşe mükemmeldir. Aı.lres: ~i 
5! Aksaray - Haseki caddesi. 5i 
- Tel: Jst. 3886 ~ 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedri Hakki 
Kadıköy • Altıvolağzı 

··············••.c»••••····· 
1 sianbul dördüncii icra d:ıiaeı:inden : 

Madam Hrisonınin sakit hnepım efra· 
dından seniha Hanımdan alacnşı ol:ın me· 

halıgın temini zımnında haczolunauiÜ~kü· 
darda Altuni ıad~ mahallesinde Koşu Yolu 
eaddesirıde 46 numaralı sırf emlakin hi· 

rinci ihalesi yapılmak üzero otuz gün mu· 
zayede} konulmlljtur. Hududu : Cephesi 
K~ yolu caddcsı §ağ tarafı :Sabuncu 
zade Ziya Bey ye saırenio bahçesi \e ha· 
zen ): usuf oa.a veresesi bahçesi ve k.ıs· 
wen bağlar >aşı küçük çamlıca caddesi 
aıkası AHıJıs, Nil,oli VQ sairenin bahçe· 

lcri ve bar.an Snraf Hacı Bey bahçesi sol 
tarafı &ttam Ağa arıtzi ıle mahdut kay 

den kırk •.~ı bilıneaaha otuz dört dönüm Uç 
evlek .terbıınde ~ıamen t4şdivar ve kıımen 
dili.enlı tel\ e aaireılo mabi:lut ve kı1men0Jezril 
ve kısı:nen Ç&'ll, mw, at kestanesi, di~i servi 

ye kısmen tarla Te kısmen eşcrrı müsmir e 

ile müzeyyen ara~ ~e_runund11. iki ıu haz. 
nesi tonoz kemerlı ıkı bostan xuyusu ha· 

rap bir havuz vakfa ait maslak olup baklu 
miJrur olarak bir w.sura su alınan i§bu arui 
derununda alt'"atı kagir üstk.nt~ alı~p tahmi 

nen SO anın rrıurabbaında ıkı kaılı muh-
tacı tamir eski yağlı bo)alı peacoreleri 
pancurlu keflı.le il,i aofa al? oda. iki ~e~ 
ve saireyi havi olup bekçı .aıfatıle .~anı 
eferıttı Ykindır ma müştemıl&t ara;ı ve 
lı.ötkiln tamamı oD bin lira lı.iymeti mu· 

bamminelidir. 
Almak ve daha ziyade Hğrenmek iste

yealer kıymeti muhamminenin yö:de onu 
nisbetiodo pey akçeıini ve 31-10 dosya 
numaraaile lıtancul Dordilncü iu memur· 
!uğuna 11\Uracaat etmeleri ve 25 • 11 • 929 
tarıhinde aaat on bete kadar bieinci iha· 
lesi )Bpllıl' il ilfn oluı.ur, 

····~······················· 0 n·· O B • : oyçe T)'an t an : 
: Tarihi tc'@isi J 322 : • • 
: Me,.k-ezi idare Berlin : 
·1· 3 • : elefon Beyoğlu 247,248-9' 4, : 
: 985 ve İ:stanbu1 2842,2843 : 
• • : Banka muanıelatı : • • : ve kasalar icarı : • • 
················~··········· 
J aıaııbul As:iye Malı me~i dordiın~ü hu· 

kuk dairl".,ıudcn : D&\ ut Bey namına 

avukat Sac;"ttın lıe)in Ali riıa ·e İbrahim 
Etem efeııdilerlc Arif hikmet bey aleyh· 

!erine ikaıne etti.ti beş)ÜZ ou luaıııo tah· 
sıline mUtcıdaır dava takıkat hakimliğine 
havale tdkıiş \C ha'fİm mumaileyhr. adi 
wıule lahi tuıularaı• nıGıldeinın arıuhal 
11uretlcri bı:ra}ı tebliğ miiddaaleyblerirı 
evelce ikamet etti! !eri htnııbulda B:ıhk 
paıarınriıı 8 uunıararıa tuzl.:ıeı.-ı İbrahiııı 
Etem ofoudi ilu Cıbalidl' rskiiplü mı.halle· 
eirıdt! 3 numaralı haned oturan Arif Ilık· 
~e heye gqndcril~iş İit de ıııumaileyhle· 
rıo buluuamoyıp ıkametkiları nıechul 

idüği eavctı}C \at:ıka ı 1<la muhrrrcr msş· 
ruhaıtan aı la~ılmı. olmakla bir ay mlid· 
detle ilioen leblığr.t ıcrası lüzumuna Te 
ye'imi tahk.ikatıu 19-T. sani·929 salı günü 
saat orıdarde tı.lıkıı a karar veailmiş ol· 
duğundao yevruı ınezki.ırde kendileri ve)a 
vekillerı gelmedikleri takdirde haklarında 
giyap ~aruı ittıbaz edileceği ıliu olunur. 

Sadiye haoımtn Sabiha hnnımda alacağ1 

ulan mebaJı~ımalOnıcnin tahsili zıoınmda 

mRhcuı; bulunan Üııküdarda Kepç dede 

mahallesinin Karacaahmet caddesinde csk1 

9i )E'ni 367' 3f9 ı. olu iki bap haneni~ 
tlçte bir hissesi lıırinci ihale i ) apılnıa 'l 
üıere otuz giln m.üz.ayedeye konulmuştur. 
Hududu : ) ol. Rıft Bey veresesi arsası 
ve 'f elat be) in haneei ve areasıla mahdut 

tahminen Uçyüı kırk sekiz arşın terbiinde 
araziden 258 uuçuk. ariho murabbaında 
bina nıütebakı i arkalaıında aıalıkbahçedir 
seı.a'I cihetinden üç bahce cılıtiııden ilı; 

buçuk katlı dört bin i.çyüz otuz lua kıy 
meli mulıamınineli iki l a ,J ah~ap hanenin 
arkasındaki balıcecle bılezikli bir k u, u , 
harap mu!.bab varılır. Her ildsinin evsaf 
ve müştemilatı birisinin zemini malta di· 

ğeri çini iki ta§lık iki odun ve kömürlilk 
bir kısmı cemekin kapılı dört sofa ora 
kattaki odaların ikisi cumba şabni§li bir 
k ısnıı ) üklü dolaplı on bir oda altı helA 
ve saireyi havi ah§ap kısmen muhtacı ta· 
mir işbu iki hanenin birinde borclu Sa. 
biluı hanım diğeriode on beş lira lı.ira 

j le At pazarı ı.ahıta mevkii ittihaz edilen 
IJayn 'lllenkulitıa mezkilr hisaeıini almak 
ve dl.ha ziyade ö~aonmek isteyenler his
seye mıuip kıymeti muhamminesinin yüz. 
de onu nisbetiode pey akçesini ve 926 • 
?679 doeye oumaruilc İ!!tanbul dördüncü 
ıcra •emnrluğuna mUncaat etmeleri ,.e 
2.1:11:9~ tarihinde ıaat on beşe kadar 
Lırıncı ıhalesi yapılacağı ilaıı olun ur. 

Taalıib 
. lkkdam gaz te ıuuı 15 tepi evel 

tarıhlı nushas ntn y dınci sahifC9ial 
ıütunuoda lıtaubul ıcra dnireaiudeo Yaz~oı 
Panayut yeledi Babrum efendinin borcuna 
dair olan ılande ihalei kaı'iye tarihi 31 
10· 929 ya .. ılacak iken aeh,en 21. 10. 929 
)aıılaıs~ a ta' ıhi ke}fi~et o nnur. 

!+~~Haydarpaşa ile Ankara 
= ~~ 1 arasında üçüncü bir yolcu 
sevrnse1Faın katarı. 

......... 1 ·• •• ::. • • 

Merltez AcentaQı; (Jalata Köprüba· 

oında Bey~lu 2362 
Şube Acantaaı: Mes'adet hanı altındr 

lstanlıul 2740 

İzınir Siirat Postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 18teş· 

rinicvcl Cuma 14,30da Galata 
htımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gele· 
cektir. 

Vapurda Mükemm .• bir or
kestra ve cazbant me•cuttur. 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA) Yapuru 17Teş

rinicvvcl Perşembe akıamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lncbolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye Ho
paya gidecek ve dönuıte pa· 
zar iıkcleıiyle Rize, Of, Sürm· 
ene, Trabzon, Polathane, Tire 
olu, Gireson,Ordu Fatsa, Sam
sun, Sinop, lneboluya uğraya
rak elecektir. 

Anta ya postası 
(Konya) Yapunı 20 teşrini 

evvel pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
Güllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gide· 
cek ve dönüşte mezkur iske· 

lelerle birlikte Dalyan, Marm 
is Sakız Çanakkale Geliboluy 
uğrayarak gelecektir . 

1 Şehremaneti ilanları 
..................... 
Ş ehremanetinden: Nezafet 

şoförleri için lüzumu olan 
30 takım elbise ile 30 muşamba 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. Taliplerin şartname 
almak için her gün levazım 
müdürlüğüne gelmeleri teklif 
mekiuplarmı da ihale günü olan 
7 teşainı sani 929 perşembe 
günü saat onbeşe kadar mez
kur müdürlüge vermeleri 
f atih dairesinden: Papaz za-

de mahallesinin Unkapını 
caddesinde bulunan 18 numa
ralı dükkan bir sene müddetle 
ve müşahere suretile kiraya 
verilmesi mukArrer bulundu· 
ğundan ' ip olanların teşrini 

1 
saninin 6 ncı çarşanba günü s· 
aat 14 te daire encümenine 
müracatları ilin olunur. 

ŞARK MALT HULASASI 

lştiha kuvvet \ e sıhhat için 
en müessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur . Umumi 
depoları Bomonti fabrikası Tele
fon: Beyoğlu 583, ve istanbulda 
Ekrem Necip ecza deposu. Tele· 
fon İstanbul 78 

Ademi iktidar 
ve bel gevşeklij'ine 

En müessir deva Seroin hap
landar. Deposu lstanbul Sirkecide 
lskenderiye oteli ittisalinde Ali 

eczahane sidir. 
T aşra_ya 150 kurt• posta ile 

gönderil'°· lzmirde ecı:a depola
rında •e Irgat pazarındaki ecza· 
nede bulunur. 

Haydarpaıa ile Ankara arasında yolcu münakalatının artmıı oldu 
~unu gören Devlet Demiryolları ve Limanları Ümumi idareıi her 
gün Haydarpaşadan saat 20 de ha raket eden 1 O numaralı katarla 
Haydarpaşaya saat 8 de muvasalat eden 9 numaralı katarı 20.10.929 
tarihinden itıbaren Haydarpaşa • Ankara • Haydarpaşa arasında işlet· 
meğe karar vermiştir. 

20.10.929. tarihinden itibaren Haydarpaşa ile Ankara aruında 
her gün işleyecek olan üç katar şunlardır: 

Posta Sür'at 
19-

9,05 

Muhtelif 
20-
15,33 

Haydarpaşadan hareket: 
Ankaraya muvasalat: 

Ankaradan hareket : 
Haydarpaşaya muvasalat: 

13-
7,25 

20,20 
14,28 

19-
9-

11,35 
8-

Poıta katarlarının teehhürsüz ıeyrü seferlerini temin için bade· 
ma işbu katarlara fazla araba ilave edilmeyecetinden mevcut 
mevkilere göre bilet verilecektir. 

=·~·,,•11-!lllKJU-" 
BCVCJK i 

Tayare piyangosu i 
YEDiNCi TERTiP 

4 üncü k••ide 11 Te•rlnl sanldedlr. 

BCVCK iKRAMiVE~ 
459000 LiRADIR 

Ayrıca: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.bOOtiralık ikramiyeler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an ''3,900,, 
numara kazanacaktır. 

40,000 lira iıabet den "58960" numaralı bilet latanbul, Ec:Uru, 
Cebelibereket, Gebzede aablmıtbr. 

20,000 lira iaabet eden "16597 • numarah bilet latan bul, Baruü 
satslmıtbr. 

15,000 lira iıabet eden "30494" numarah bilet lıtubul, SlnQp, 
lzmir, Balıkesir, Samsunda aablmıtbr, 

12,000 lira isabet eden "19935" numaralı bilet Be,..ama, htubul, 
Çıldır, Kat da ıablmıtbr. 

10,000 lira isabet eden "4438" numaralı bilet btanbul, S.mıu-
da ıablmışbr. I 

ı~~-·:-· 
ı stanbul dördüncü icra memurluğundan: 

Fatma Hanımm bilesale ve bilveaave 
Saadet Hanımdan istikraz eylediği meballğin 
temini istif asi için Kadı k Ö) iınd e Cafer ağa 
mahallesinde moda caddesinde kain atik 
42 ve cedit 44 numaralı zemini k!rgir ye 
maadası ahoap ve zemini hariç olmaküzere 
iki kattan 'e bir de tavan arasından iba· 
rettir • Hanenin sekiz hisse itibarile bet 
hieaeıi otuz gün muddetle ibalei evveliye 
müzayedesine vazı.olunmuştur . Bıı haııe 
haricen boyalıdır Moda caddeıine olan 
kısım divar ile muhattır bunun altı taı 
ve üetü parma.klıkttr eokagaj iki demir 
kapısı 'li&ıı.ır. Her iki kapı küçük bir top
rak aralığa isal eder. Te uıl hanenin ka· 
pısına çıkılacak dôrder ayak mermer ha· 
samaklı merdivene gidildiği gibi baştaki 
kapının tam karşlSıoa tesadüf eden •e 
binanın altında bırakılan boşluktan dahi 
binaya girilmeksizin arkaya yani muthak 
Ye bahçeye geçilir. Mezkur çift dgrder 
basamaklı mermer merdivenden mermec 
tatlık üzerine çıkılır buradaki kapı demir· 
Bunun içinde abş&p ve camlı bcılme bir 
kapı daha vardır buradan hane derunına 
yani zeminin fevkindeki birinci kala giril· 
dikte zemini mermer geni~ sofası bir met· 
hal ve yine C".amlı bölme ile zemini ahpp 
bir salona dahil olur \e o salonean ta· 
raaaya çıkılır bir camakinlı kapı da nr
dtr Bu tuasadan mermer merdiYeııle liab· 
çeye inilir. Kapıları mermer met.ballı Ü 
bölme salona açılan dört oda ve bır a 
vardır ayrıca ahpp rafh ve mU1l~lu bir 
kiler de mevcuttur salondan ren~ı ~mb 
kapı ile geçildikte ufak aralık uıennde 
bir dolap ve aıeakılr kı~mda~ ahpp ?1er· 

d
. l ··•"'ı kata inildıkte bır merdıveo 
ITCD e ...-e .. 

altı ve bahı;e kap11ı vardır. Sağda zemını 
malta tatlı ve ocaklı ve bahçt>ye kapısı 
olan taftnı ~D bir. o~a vardır, Ar~daki 

kapıdan girildıkte ı:emını malta döşelı \'&si 
bet ıütwılu tavanı beton yer altı salonu 
ve iki odayı havi ve fınpı harap bir ha
mam mahalli ve çamaşırlık ve belliyi havi 
kıamın dahi bahçe kapıaı yardır. Zemin 
katından ahşap merdivenle birinci kata 
'ık.ıldıkta ufak hır aydınlık marıalli v .. 

1
. b e uç 

pençere ı sa anlık ve merdivenle pkıl· 
~ı~ ta. camlı kap1lardsn ikinci kata girilir 
ıkıncı katuı temini ahaap olop birinci 

katın ayındır. a~rıca bu Kıltta bahee üstwıe 
bir cıkmn vardtrHanenin alelamum tavanwı 

l \'t divarlan k11ınen >•Alı bo)a ye laemen 

ahpp ve bazen de klrıkadim ıındıt n 
ikinci katta bir salon fazladır , UC(lllcll 
kata yani tann araaı katına ahfap - • 
divenle çıbldıkta merdiven ortumda -
pencereli sahanlık mevcut ve yine ..ıdi· 
venle üçüncü kata ç.kıldıkta abpp bir 
1<1fa iki oda ayrıca dört aandıll. odaa " 
hiriıı çift kapılı ollllllk üaero dfd dolap 
ve ayrıca musluğu havi bir kils anCtll
tur. Hanenin ikinci ILatına kad.r .ıoa ft 
~erdıveuler fcıraude mUf&aıba ile döteli • 
d.r. Sokağa ve bahçeye müteYeccila pea • 
cereler boyalı panjurludur birinci bt • 
londan ahıap camlı kapı ile semiıai .., 
mer ve kıonen malta dl:laeli bir w .. ya 
çıkılır. Burada her tarafı demir parmak
lıklı bir kameriye vardır mermer menli • 
venden bahçeye inildikte eoltarafta ve b
meriyenin altında iki göalil oda.o ve kıs· 
mürlük ve bab~ dttDDDDda ilç .det b6-
yülı. çam mevcuttur • Kırk. kadar Defne 
ve bundan hafka ihlimuı ve atkeıtaııeai 
vardır. Kıımea boauk çalı..ıltaşı ile meCru, 
mahal ve bir de kapatılmı§ büyük baTIP 
me,•cutturt &h_çenin etrafı har~ divarla 
muhattır bahçede aynca Armut, Erik, bleir 
Dut ağaclan da nrdır.. H~nenenin mGt. 

• temiJ&ıından ve bahcenın aıhayetinde ftki 
abur mahalline gidildik.le 8'Ukadclella 
abur elyovm ilkine mahsu.e vo iç ige if 
oda görülıııüttıır. Bundan maada bir kllir 
harap çamaıırlılı.. ve bir de kömürlik ,.. 
rdır. Burada bili ücret Mehmet Ali eı .. 
dı namında biri ikamet etmektedir . .e.r. 
dan. arkadaki arsaya çıkılmakta ;. de 
hakıkattc burada kapı ve çıkı1'D maJıaWe 
>ol yoktur ahırin arsuıoa çıkıbDalct&dlr • 
Hanede Kadıkoy cumhuriye balk fırbll 
929 senesi niha)etioe kadar ( 900 ) lila 
bedeli icarla oturmaktadır. Haıaede eım.b 
ıuyu ve elek.trik teaiutı mevcuttur. M.-. 
hası klrgir }ıina 192,6' •• UrP ......, 
mutbah 19,43 ve abpp biDa 47,~" ~ 
harap bina 9,00 ahpp kü.-aa::. ki 
cem'an binalaı 'l77,57 vo balace • 
ibaret olup cem'aa 1160.85 ~· B11o 
dudu: berpıuoibi .... ttir, il~ ......... 
mml!nesininllOOliradır talp o~ Tymetı 
uıubamıaeaeainiıı yüldelO 1111 D • pey 
akcesini alarak 23-ll-29tuihiDde 929-2'15 
.ouıııaralı doeaya ile saat 14 ten 16 ye 
kadar lstanbıd 4 üncü icra memurlu&wıa 
biJ.At veya bilveıı.Ale müracaat eyleıa.leı1 
ll&ıa olunur. 
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Noryeçyanın haI;s 11orina balığı 
baş mahsulü alemşun1ul marka 

r• "' .. • ' ... 1 • , 

Gayet: t:aze olarak gelmiŞt:ir. kiloluk şişe 100 yarım kiloluk şişe (60) 
ALKVA 

kuruştur. Hasan ecza deposu '!l:opt:anc:llara 'ten.ı:llat: . "" 

Askeri. münaCJ 
l<asa ilanlari: ... ,,,,,,,,, ........................................ ~ ................................ : 

i Fındıklıda lU. 1\-1. vekaleti sahnalına i 
j komisyonundan: f 
.................... ,,,,, ................................ ..... 

K apalı •.arf1a ihale edileceği ilan olunan 245 ton kriple kömürüne talıplerin. tarn: 
fınrlan verilen fiatlar pahalı görüldüğünden pauırl:kla alınacaktır. Pn1arlık ılı_alc.ı 

17 · birinci teşrin . 929 per:jembe ~ünü saat 14 te komisyonumuzda gOrnl.elerı ~·e 
nmanı mez.k:Urda temioatlarile komisyonumuzda haztr bulunınaları. 

H ••taneler ihtiyacı için 19 - 10 - 929 cumartesi :;ünü •sat 14 te 100 adet Tencere 
pa1.arlıkla ahnacakttr. Taliplerin şartname ( numune ) leri konliı.yonumuzda gur

meleri ve ihale saaundı:t şartnamede ya.zıh olduğu gibi teroinatlarile tomis )vııunıuza 
muracaatlarL 

K onyadaki kttMtın ihtiyacı olan sade ya~~ kapalı zarfla ~nü.naka~aya ko~mu~tur. 
lhaleıi 27 - 10 • 929 pazar ~ünü saat b ıe Konyada a<kerı >atın alına konıı•)O 

unda yapılacaktır. Tlaiplcrin Kon)a<laki mezkOr k.oınİ!yona ınuracaatları. 

1 .. zmirdeki kıtaatın ihtiyacı olan makarna Y~ İı~ild.eki ha\·.ıt _kıtaatııun i_htiyac:. ~la~ 
ekmek ayrı ayrı şartnamelerle ve kapalı munnkasaıa konmu~lur. Ihalesı 19 · l:~rıncı 

teırin-929 cumartesi günü saat 15 te lzınirde ~ü:tslıkc!11 n1evki satın _alma ~onns) o · 
nunda )"&pılacaktır. Taliplerin ~rtname suretlerını komısyonunıuzda gOrmelt"rı ve tek· 
lifnamelerini İzmirdeki meıkilr komisyona vern1elcri . 

1. zmit, Tuzla, Danca ve Adapa1.arındaki kıtaatın ihtiyacı olan ekmeklik un ve mer·. 
cimek kapalı zarfla ve 11.yrt ayrı şartnamelerle munakasaya konmuştur. lhalelerı 

unun 28 • 10 • 929 oalı günü saat 15 ve mercime~in 29 - 10 - 929 salı ııünü ""."t 
15 te Iımitte aı1keri satın alma komısyoounda yapılacaktır. Şartname ~uretler! koınıs· 
lOnumuzda vardır. Talipleain lınıitteki mezkür komiı:ıyona muracnatları. 

K tamonideki k.ıtaaıo ibtiyaci &lan odun kapalı zarfla münaka5aya l-onınuştur. iiın· 
i':ei 27-birinci Tetrin-929 Pazar günü saat 15 te Kastan1oııidrı u t ·i &atın alıııa 

komi!) oa.unda yapılacaktır. Taliplerin Kastamonideki meıkür kom İ!'yona müracaatlari. 

K ırk be, k.1tlem aliit ve edevatı baytariy~ k~palı zarfla _m.ün~.kas3ya .. koon1u~tu~ · 
ihale günü 12-11-929 aaaı onbeştir. Taliplerm şartnan1esını gormell uzre her gün 

ve mUna'ka.Mya 1,tirak edeceklerin teklif mektup '"e tt-minatlarını o gün ,.e sa.ııtten 
e\ vel Arık.ara merkez eatın alma komievonuna tevdi ve irsal eylemeleri. 

K ayae~i~e~i kı~atın ihtiyacı olan odun kapah ıa~Ha müna_ka.:a\a konmuşt~r .. Ihaleıi 
.29-bırıncı tcşrın-929 sah günü saat lSte Kay~erıde aı;ı.kerı satın alına koınıı:ı)Onunda 

,apı1acıktır. Taliplerin Kayserideki mezkQr koruisyona nıüracaatları . .... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
J Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 
,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,. '· ···~······ 

1 lstanbul vilayeti sıhhat ve içtimai 
muavenet müdüriyetinden: 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 numaralı kanunun 14 üncü maddesi muci· 
hince tesis edilecek etibba ·odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası intibebatı •• - .. Dokt:or 
Teşrini evvelın 18 nci cuma günü saat onüçte Darülfünun konfrans salununda icra olunacaktır. • 
K b Ha~eki kadınlar hastaneı-i anunun 15 nci maddesi Türkiyede ıcrayı sanat selahiyetini baizser est veya memur bilumum 

b b ~~~ eti banın (Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler) odalara dahil olması mec uri olduğu ve etibba 
odaları nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtimaa gelerek rey vermesi HUSEYİN NAŞİ1' 
icabeder Mahalli intih<tpta icabet etmeyen veya mazereti sebebile isbatı vü~ut edemeyen zevat D k dı 0.,1.ııkl•~ 
imzalarile musaddak ve ayn bir zarf iı,.ıne konmuş ve kapanmış rey pusolarını bır mektup deruninde oğum ve 'il n ~lütak•• " 

ve ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hi~aben göndermesi müsarrahtır. Türbe Eski Hilali Ahm 
Tabip, diş tabibi ve dişçi beylerin intihap günü olan 18 Teşrinievvel 929 Cuma günü saat onüçte b' ]\' 

10 
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Baya7.ıtta Darülfünun konfrans salonunat eşrifleri ehemmiyetle rica olunur. ~. znası o. e - stam. ·,. 

'°'~'°"~'°"'°'+-otff~+++• +++o+H+++M+~ H f hl. . ,~ '°" ~at~hk Fanile ~aki':"a:3ı _ ı SJ1~8ft8 f ~-- fJleSerglJ 
ı lngılız fabrıkası mamulatından az mustamel hır fanıle makı· + 25 Teşrıruevvel 929 cuma gunu Dolmabahçede eski has a!ıJI" 
~ nesi satılıktır. Talip alanların ııtidideki adrese müracaat etmeleri. + !arda açılacaktır. 
eQ.MıfrıO-~_Tak:im Zanbak sokak 3 No. Hune ++++ıfrıOo J Kaydükabul!21 Teşrini:vvel pazartesi aktamına kadar sergi yerindt 

Devlet demiryolları ve limanları Gazi Hz.nin J1a&lıboya reSimlerl 
Tayyare cemiyeti tarafından Viyanada pek nefis bir surette bastı' 

Uffillffi idaresinden: tırılmiş olan bu resimler Tayyare cemiyeti şubelerinde ve kitapçılar~ 
satılmaktadır. 

15-10-929 tarihinden bilitibar içme katarlarının seyrisefer etme· 
· yecekleri ve 9-lOnumaralı Adapazar katarlarının da içme nam mahal
de tevakkuf etmeyecekleri muhterem ahaliye ilan olunur. 

lstanbul Sıhhat 
müdürlüğünden: 

Etibba oo;,!arı kayt ücretlerile aylık taksitlerin oda heyeti idaresi 
işe başladıktan sonra alınacağı ve 18 Teşrinievvel günü yalnız intihap 
yapılacağı ilan olunur. 

Büyökleri onar lira, küçükler beşer 
kuruftur. 

lira ve hartpostalları bel 

Zonguldak baytar 
müdürlüğünde~ 

K ıtaat ihtiyacı için 43330 kilo l\ohut pazarlık •uretiyle ~u~yaa edı_lecektır. lhal~''. 
24 .. 10 . 929 perşembe günü saat 15 tel" İcra edilecektır. lalıp1erın 51rtnamesı_nı !'!ı~~~i.~••ıtuıgıt.«1ll.!.l.••."_•!,ot'!..!. ... "':!!~~·.u.!."~.a.·.t1-•"••·~~··•·••••··~··•••1!••~-·••!-••AD~· ...... :9 ·1d k. · ı · ' k · .--. .,.. :;1,:.T""~ •. 'A;..T..._r:7lf..:~{-... :~~r---r=. ~....,....~::ıır;--~..:.ı.;~-E'f:=ı,7;-7[t7;...L;.::Ç,,~~~...ı...-r.. • komiayooumuzda görmeleri ve şartnamede yazılı olan ~ı::k.ı e ı tt:-nuoat arıy.e cmısyo ı··v ....... ~ ... ~.,.,. ... .o.ısı uı .w ... urı-•ı. ..... M ... h...... nX•+•«•~· •. •ii 

Çaydamarında inşası mukaraer 9662 lira 10 kuruş bedeli ket~ 
Aygır deposu inşaatı teşrinievvelin 28 ir.ci pazartesi günü saat onbef 
vilayet encümen!rcle ihale olunmak üzere bu ayın yedisinden itibarı' 
21 gün müddet:<ı münakasaya vazedildiğinden ya şartname ve ke~f. 
namesini görmek ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin VilaYet 
baytarlığına müracaat eylemeleri ilan olunur. _/ 

••••UOUU"•UOHHUOHUHOHO•UH••Hn•omuuunoonuouonuouonnonunonoooounnnuooo••J 

l.. .. '"""'"'""'"""'"""'""~~:~~•n•~~.~~-~.~~ .... ~.~~~~"'"""'""""""uo••.,•~ ııumuıda baztt . .bulunmaları ilin olunur. . . . . . ~~ W !~Jı 
10000 kilo barbU11ya fasulyası paıar.lıkla mubayaa edıl ktır. Taı'.plerın 22-10- 1 ~~ ıt@~(ti ~[)®~ i 

929 salı günü aaaı 14 ıe komisyonda bulunarak pazarlığa ıştırak etmelerı. i,t.1~ U ! 
;cı"1! • K ıtaat için 38700 kilo mangal me,e ku~ürl' _21-10-929_ tariMne m_ü•adif pazartesi ~f'fı . , 

giiııü saat 16 da pazarlıkla mubayaa edil•ceğınden talıplerın vaktı mu•)·yende ko- ~'l\f: Bu SPO" ve a~uc•ı·M Ha•/."ıtalıg~ı1ıın ~:,: ! 
~~~~ • fi ~ft~R ~· li 
1 fırka kıtaatı için 14.iOO l<ilo manııal meo:e kümürü 21-10-929 tarihine mü;odif P" • !llll 3 : 

r.artesi günü 118t 14 te pau.rlıkla muba}aa edileceğinden tnlipleriu vak.ti ıı.ıua)yeade ~\i 3 Üncü NÜSH.A.SI ~: 
~omiııyonda hazır ve pazarlığa i~tirak etmeleri. 1: ": ;l;ııi.i 
K;~~~";/~~; ~~7."P~:1~:;•:,~~:Y~1~d~~ı;~gi~de!o;a~i~İ;,~ ::~~i~eu:~:~! [ !I Pek zengin ve cazip mündericat ve =rı 
teminatlarile komısyona gelerell pazarlığa ıştıraklerı. ;>~,, Resimlerle ÇIKTI '": ., ~~ 

K 1t11t ihtiyacı için 570627. kilo senelik ve 186750. kilo kısa taksitli Arpa. kapal_ı 
zarf usulile mubayaa edilecektır. ihale 26 - Teşnnıevyel - 929 cumaıte;ı gumı 

eıaat 15 te icra edilecektir. Taliplerin şartnamcaiııi komişyonumur.Jan alınaları \e 

~•rtnamede yatılı olan şekildeki te.minatlariyle komİ::')·onl'ınu.~<la haLır Luluunıaları 

ilin olunur. 

Kıtaat ihtiyacı için 342492 kilo senelik ''e 113758 kilo kı'3 tak<itle Arpa k•palı 7Jlrf 
usulile muhavaa edilecektir. ihalc~i 27Te~rini e,·,·el 929 pa1.ar günü ~aat ondortte 

icra edilecektir. 'İ'ı1iplcrin şartnamesini komis}'onumuzdan alına!art ,.e ~artnaınede )ll 
zıh olan tekildeki t,.. '111inatlariyle komi<1yonuınuıda haıır bulunmtıları ilan olunur. 

K ırlllareli kıtaatı ihtiyacı için 800000 kilo •nman '" 15000 kilo bulgur ve 240000 
kilo aaman mübayaa edilecektir. !halesi 5 Teşrini sani 929 rnlı günü saat 15 ıe 

icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görn1elcri ve şartnıunede }aLılı olan şekildeki 
teminatlarile Kırklar eliudeki satın alma koınisyownda haıır bulunınaları ilin olunur. 

K olordu kıtaatı için 570627 kilo ve fırh i~in 342492 kilo arpa me>cut numuneye 
ve evsafına göre 23-10-929 tarihine mü•adıf çar~anba günü saat 14 te pazarlıkla 

iş.tirak etmek üzere komit<yonda bulunmaları. 

K olordu kıtaatı için 30000 ve 1 fırka için 40000 kilo arpa 22-10-929 tarihine mü
aadif u.lı günü eaat 15 ıe pazarlıkla mubayaa edilecektir. Taliplerin teminatlarile 

yevmi muayyende pazarlıkta hazır bulunmaları. 

K ıtaat için 2000 kilo pirinç 21-10-929 paıart°'i :;ünü ••al 15 tc pauırlık la mubayaa 
edileceğinden taliplerin teminatlarile vakti muı:ı.yyende komi~yoıala bulunarak pa

zarlığa ~ıi ·a:.. etmeleri. 

8 ir ay zarfında iki tak~itte teslim edilmek üzre paıarlıkla mubayaa edilecrği evvl'lce 
illn edilen 43000 kilo kuru fa;ulyr 23-10-929 tarilıine mii•adif ıarl"'nha ~ünü oaat 

14 te tekrar pazarlıkla nıubaysa eclilecegindf.;n talıplerin teminatlarile \'t1.kti muayyeude 
Komisyonda haz1r buluoara pazarlı~a i~tirak etn1eleri. 

• "''.'. ' •••• '' •• ". o ....................................... ,"''" o 1);. o • " ••• ""' '"" 

L ~.~~~.t!~~. ~.s~~~~~~. ~~~~~:.ı~~ ~~~!!.~~~~~~J 
A 

ık:eri mektepler için 7500 kilo Zeytin ~a~e i .ı\Jt:ni münaks!'n ~ıırttile sa.tın alına. 
ealcbr. Ihale•i 31 - 10 - 929 Pcr5enbe gun11 5aal J.l te Harbiı·e \lektebi Münakasa 

mahallinde icra kılınac.ıtkhr. Taliplerin ~artname ve i13til'ak için mf'zkıir koınisyona 
müra..caaı ve haıır bulu.omaları ılin olunur. 

A .X.eri mektepler için 15000 kilo merciınek memhut bir nuınune ve şartnamesi 
Veçhile ve kapalı zarf suretıle .atın almncaktır._ lhale.i 23-10-92Q Çu0onba giınü 

saat 14de Harbi)'e ~lcktebi yemek heneleri önücde.kı mahalli maiı.!-u unda irra kılına· 
caktır. Taliplerin şartname ve numuntsı i~·in kı. fını~yona nluracantları , .. e işıuak için-

de mahallinde hazlt bulunma"ı ilttn olunur. . .. 

M ıltepe Lisesi için 8320 a<let \Jo.nülya kiremidi alenı munaka~.l ı~rctilt· .. atın alı. 
nacaktır. ihalO'i 19 - 10 - 929 Cumarıesi ~ünü 'aat 14 de Harnıyc '.lektchi ye

mekhaneleri önündeki mahalli mahs.u~unda icra kılınacaktır. Ta1iplı.:rin ıtrtnamcı;i 
için k.omi~yonumuza müracaatları ,.e jştirak için de münakasa maha11ltlllc lıızır Lulu

nu lrnıun ilan olunur. ... ,,, ................. ,,,,,,,,,,,,,.,,.,, ........... ~ ........... 
i Bakır köyünde barut fabrikalarında imıiltı harbiye J i + Istambul eatınalma komisyonundan: + J ... ,.,,., ... ,. ' ... ,.,,,,,,, .................. -~ 

na~ Ab'd" D s d G ı· B 1 k 1 1 d ~. 1.: (81: ı ın aver ve a un a ıp ey erin ma a e erin en • 

!~~ mada haftanın SPOR hadiseleri, sinema yaztları, ilrı~ 
t 'J'l: •m, .. 
·~lii • • 
ıı.~ müsabaka, hikaye, karikatiır V. S. ıi·t~l 
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Elektrik: tel{nisveni aranıyor 
matbaası mudiriyetin<len: 

"' 
Devlet 
Devlet matbaasında mevcut elektrik motörleri, otomatikleri, fren

leri, kavis lambaları ye bilcümle elektrikle müteharrik makinelerin 
muntazam islemeleri icabında tamir ve tesisatını yapmıığa muktedir 
teknikom s;n'at mekteplerinden ınezun bir teknisyene ihtiyaç vardıı. 
Talip olanlar vesikalarını hamilen Devlet Matbaasına serian müracaat 
etmeleri. 

Orman arazi ınüdürliiğünden: 
Terkosda silahdar çayırının otlakıyesi senei atiye şuabatı niha

yetine kadar icara verilecektir, Müzayedesi teşrinisanin ikinci cumar
tesi günü saat on beşe kadar talip olanların lstanbul evkaf müdüriye· 
tinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Orıuan arazi ınüdürlüğünden: 
Beyo(!lunJı Tozkoparandaki otuz adet servi ağacı ikinci teşrinin dokuzun· 

cu C.1martesi gunü bilmlızayede satılacaktır. Talipl~rin saat on beıe kadar 
arazi idaresine müracaatları ilan olunur. 

Orman arazi müdürlüğ"ünden: 
Beyoğlunda Tozkoparanda perakeudl" suretindeki ta:ılar bilmUzayede satı• 

Jacaktır. Taliplerin ikinci teşrinin doku.uncu Cumart.,.i günü saat oıı beşe 
kadar arazii vakfiye idaresine muracaaıı, rı ilan olu il ur. 

Orman ve • 
arazı mildir ığinden: 

Alemdağt vakıf ormanlarının Çır çır civarında ki muhterik orman 
kıtasından kat ve nakiledilmek üzere ve iki sene müddetle beşbin 
çeki mııhlı'it hatap teşrinievvelin yirmi altıncı cumartesi günü saat 
onbeşe kadar müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların lstanbul 
evkaf müdüriyetinde vakıf orman ve arazi idaresinP müracaat 
eylemeleri. 

Satılık değirmen alat ve edevatı 
Kabatşta havuz ittisalindeki değirmedde mevcut degirmen aliıt 'I' 

edevatı 5-11-929 tarihine müsadif pazartesi güııü saat 14 de bilnıüt1' 
yede sa ıdır. Taliplerin o/o 7 ,50 hasa bile 200 liralık teminat ınak· 
buzlarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri • ./ 

Bir muhasip aranıyor 
Usulü muzaafaya tamamile vaktf bulunan ve yaşı otuzdan faıll 

olmayan bir muhasip aranıyor. isteyenlerin tahsillerine ve "aki bil' 
metlerine ait vestkalarını mustashiben pazar günü saat on beşte AO' 
kara caddesinde Anadolu Ajansı ilanat şubesi muhasebesi~1 

müracaatlari. 

Fiatlı kitap listeleri 
neşredilmiştit 

Devlet matbaası müdürlü!ünden: 11 • 

Iik mekteplar için kabul edilmi~ olan kitapların fiatları ]coıni9Y0 .,. 
ca tesbi~ ~dile~ek fiatlı kita~ listes_i ~ahı, bi!cümle ~ektep;erej]:e• 
zi edilmıştır. Kıtap alınırken fıatlar ıçın bu lısteye muracaa- e:I l iO 
sini ebeveynin n:ızarı dikkalini celbederiz. Orta mekteplerle lıse er A ıkeri Fabrikalar Umum müdürlüğünde münhal bulur.an 120 lira ürre:li huknk 

müşavir muavinliğine müdiriyette her gün müstemirren if&)l vazife etmek üzre 
hukuk mezunlarından talip olanl~ıo Umum mUdüriülc ut işleri roiilhlrlüğüne yesaikını 
müstaabiben müracaat eylemelecı . 

1 9230 kilo ü•tüpıl 19-10-929 cumartesi günü ıaat 14 te pazarlıkla alınac•ktır. Taliple
rin temıuaılarile beraber yevm ve aaatı mezkClrda Ankarada merke. 8'lfın alma ko

misvona mürar.aatJarı. 

fiatlı kitap listeleri birkaç güne kadar tevzi edilecektir. _==-ciiiiif 

r·····n~~~·~~tı"ı;_~i;~ .. k~~y~~~d~~ ..... f 23 KURUŞA SOBA BORU ARI 
•'' '' '' •' • ...................... ' ' ' '•'' '•'' "• • 1);' •''' '' ''''''' '•' •' 1 M h ]"f k.ld b f 1 t ] ktadır. 

M. atluba munfık çıkmıyan ve ka~dırılması kendiıino tebliğ edildiği bal~o vakti mu
ayyeninde kaldınlmıyan 300 kilo don yağı ve 700 kilo Gres yağı (•arar ıiyan ve 

... ire tahsil edilek üue) teahhüdünü ifa etmeyen müteahhidi nam ,.e hesabını bilmil. 
pyede aatılacaktır. iftiraya talip olaıı~tn teminatlarile beraber yevmi ihale olan 13, 
ll-929 çarıauba günü saat 13 ıe komıayona müracaatl•n. 

8000 kilo Pirinç münakasoi aleniye ile ihale tarihi . 24 • ıo . 929 milsadif pe ~ U te 1 şe ı e SO a ve malzemesi ucuz iat a sa ı ma 
1 

()•il'~ 
~mbe günü 'IBat o" diinte. Deni• talebe ve efradının iaşeleri içın lüzumu Sirkeci Ebussuut caddesinde t~neke ve sa fnbrika~ı. Mudtıroı: \hm~ ; 

olan 0000 kiJo pirinç ıni.inak• ıı i ıtleniye ile yokanda yaztlı gün ve !&atta ihal~si ic.a •••••• .-
•••••••••• .. ' t edileceğinden şartnamesini gi'ırrnek İ!teyenlerin her gün itasına taHp bulunanların ha· ......................................................... ,.................................... r..t hr:tıU 

llda muherrer gün ve ssattı Kasımpa~aı.la deniz ıat:n alm11 komiı•ronuna muracaatları Mes'ul Müdür E_,at ..ı ı. 


