
Tesi8 tarihi: 1894, No: 11260 

l Muhtelit mübadele başmurah
.,...ımız Tevfik KiaıiJ Bey dün 
41akaradan tehrimize avdet etmit 
"t geç vakit mübadele komisyo
llıına gelmiştir. 

Komlayonda muhtelit mübadele 
llaurahhaalarlle görü9en Tevfik Ki
"'11 Bey, kendisini ziyaret eden bir 
lla-.A.arririmize şu beyanatta bulun
lllu9tur: 

- "Ankaraya Büyük Millet M~c
~in küşadı dolay111yle gitmif 
-uluauyordum. Bu meyanda mula
"1it mübadele komisyonunun in
ltç edilmui icap eden bazı itleri 
'°flrdı. Ankarada bulunmaktan is
tif.de ederek komisyonun bu itle
"'9i iataç ettim. Ankaraya tekrar 
tltnıek ihtimalim vnrdır. 

Mübadele işlerinde hükumeti
llal:ı temamllc eski noktai nazartn
~ sabittir. 

Biliyor.sunuz ki, noktai naıan
lbıx komisyonun tam teşekkülle ça
~rnuı şeklinde idi. Tam tetck
~f de bitaraf!nnn üçe iblağını 
'-tiızam ediyordu. 

Bu hususta Cemiyeti Ak•ıama 
'ıiiracnat edilmişti. Cemiyeti Ak
"•111 ahiren Hükllmetimizden M. 
4-ıderson namında bir zat hak
~da istimzaçta bu[unmu9tur. 

M • Anderson Danimarkalı 
"- Danim;uka parlamentosu 
lt .. ından bulunuyormuf. Kendisi 
llihiyat tahsili görmüş. Bu zatın 
lçüncü bitaraf azah~ı tekemmül 
\hnek iizcredir. Bittabi mezun 
lllunan M. Rivas ta gelir ve mü

t.lkerata başlamak imkanı hasıl 
'1ursa komisyon tekemmül etmit 
•l·b·ı· .. ı ır.,, 

* •• 
Diğer taraftan çok mevauk bir 

-.eınbadan aldığımız: mallimata 
"•zaran Türk - Yunan işlerinin ye
~iden muzakeresine başlanması 
doğrudan doğruya yeni ynnım se
~ti M. Polihrooyadisin teklifine 
ba.ğJıdır. 

n~ıra ırnyase'li:D 

Osman uri B. 
• 
ıcra dairesine 

reis oluyor ! 

OSMAN NURi B. 

1ataabuf ikinci ticaret rnahke

~t~ reisi Oaman Nuri bey Adli
V~kileti tarafınden vaki olan 

~"et üzeriae Ankaraya gitmişti. 
"1ttaileyh avdet etmiştir. 

~ Oaman Nuri Beye vekalet ta
'f1rıdan lstanbul icra reisliği tek
' tdilmif, mumaileyh te lstanbula 
~detinden sonra bu istimzaca 
"•p vereceğini beyan etmiştir. 

\ ?•man Nuri Be.y dün Adliye 
~ "•letine çektiği bir telırafta 
,. riyasetini kabul ettiğini beyan 

' 1t ancak mumailey icra daire
~ de hiç bir faaliyetleri görüle
--rcıı bir çok memurların tebdi-
~ vakalete bildirmiıtir. 

Zekai bey 
~ b•Jinler vekaletine intihap edl

~ki.I bey dün akşam ekapre
.4u.k.,.aya git.ittir. Zeü.l be1 

.ı:..llol 1 ı:. 
'lh.DAJU } urdu" Ankara caddesi, 
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Ciim.lıuri_yet için, Halle için 

Yeni Yunan Sefiri 
M. POLİHRONYADİS 
Bu teklifin muhtelif şekillerde 

olması ihtimali vardır kf, bunlar
dan bathcaları şu suretle hulasa 
olabilir: 

1 - Yeni yunan sefiri doğru
dan doğuruya fİmdiye kadar olan 
müzakerata keenlemyckün adde
derek yeniden müzakerata baş
lamak, 

2 - Müzakeratın ilerlediği sa
fhadan tekrar devam etmek, 

3 - Yunan sefirinin doğrudan 
doğruya kendisinin bütün bu mes'
elelerle bizzat meşgul olmak iı
temeıl. 

işte bu tekliflerden birinin ya
pılması yeni Yunan sefirinin Yu
nan Başvekili M. Venizelostan 
aldığı talimatı gösterecektir. 

Yeni yıınan sefirinin Relsicüm
hur Hazretlerine itimatnamesinl 
takdiminden sonra yapacatı teklif 
üzerine muhtelit mübadele başmu
rahhasımız Tevfik Kiimif Bey tek
rar Ankaraya gidecektir. Müzake
rabn ilk aafhasmın Ankarada bat
laması kuvvetle ihtimal dahilinde
dir. 

* • • 
Yunan muhtelit mübadele 

murahhasları dün yeni yunan se
firini ziyaret etmişler ve kendisine 
beyanıho~amedl eylemişlerdir. 

-
Genç ~airleriınizdc·n Y o~ar 

Nabi Beyin neşretti~i bir rser 
hıtkkınd:1, )'İl!e genç uıuhrrrjr. 
lerimi;,.den "Va Nu,, Bt!yin bir 
tenkiclini okuduk . 

Şair. eı:ıerimlc sessiz hir ge
ceden bah:tctti(;i için miinek
.kit ona çıkışı}or: "Jscnnbu:un 
böyle aakin ve otomobilaiz bir 
yerini bilmiyoruz. Allah uşkına 
söyleyin de oraya gidip rahat 
bir uyku uyoyahm. n 

Biz 8Öyliyelim: 
Faraza Boğaziçinia .Anadolu 

tarafindaki herhangi bir köyde 
rnönekkit böyle bir uyku çeke· 
bilir. lstanbuluo yan sokakları 
asırlardanberi bakir bit· l!!iikfıt 

içindedir. Oralarda otomobil 
değil, insan bile güç yftrür. Mü
nekkit pek ili bu eokaklarda 
esbabı kehf uykusuna dalabilir. 

l\Uinel~kit, şairin ~ıplak bir 
tabinttcn lultkn hir ş~y anlnt
mndı~ını, ilhamının bir kasaba 
çerçi.vesi içinde çalıştığım, yir
minci asrı tercnııiim etmediği

ni yv.ıyor. 

Genç şair istanbulda yaşıyor. 
18.tanbul yirminci asır şehri de· 
ğildir. Gerçi şehremanetinin bir 
çok umrno projeleri vur. Asma 
köprüler olacak, deniz altı tü
neller açılacak, fi1ihı ve filiin .. 
Genç şair bunları tabii bizim 
gibi ancak guzeteferdc okuyor. 
Projelere olmuş gözile haknıa81 
ve ()yle samimiyetle çalışmaın 

için deli olması liizım. 

Münekkit yirminci aRır şeh
afietnamesi vermesi için acaba 
şairden neler istiyor·? 

Göze görünnıiyt'n transatlii
ntikleri, me .. ·huın fahrika dunı· 
anları içine gön1iilmü~ huyali 
dokları, u alsız raylar iistiinde 
koşan asılsız şimendiferleri, lm
Juttao rıhtımlar ii tünde, bulut
tan vinçlere tnkılınış buluttan 
"bulyoları, evhıını ın:ıhsulü grev-
· lcri, ı·ilya t·~(·ri urhcdelcı·i bir 
sahte hnile ııktörii e•lasilc tere· 
nuiim etme ini mi İE:ıth•or ·~ 

Şayet gt·uç ~uir, bö) le bir 
kfılmea diişse, sa~ ıkhyacw(!ı ŞPY
lerc ciddi imiş gihi kulak a a
cak acaha kaç aklı başında ad
am bulabilir ? 

Ahnıct Haşinı 

~ııııııııııııııııııııııttıııımııııı> !Haya Det cae~n o ~ııııııııııııımnıııı,ıııııııni~ ] .......................... ·-··-::;·-~ .. -~ 
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: Sinemadamıyız ! ? = Mari l 
~ · Öliilergibi beyaz-= Antuanetj:::· 
e lara bürünen dörtt ·Marı A~oı~ette.. ; 

~ : 

;, soyğuncu nasıl Fransız ihtilal ta-· 
,.,. yakalandı ? E irihinin en heyecan-

l;; İlı safhası olan "Ma-
Istiny-e -ko d _ lriAntuanet,,in mu-

yun a = 'h k . .d 
= i a emesı ve ı amı 

gece yarısı 11 hadisesini bugün 2: 
dolasan kimlerdi? - inci sayfamızda tef-~ 

· Y rikaya başladık. Bu 
Dördüncü ~ubc müdürü 
SADETTİN BEY 

Evvelki gece daha henüz akşam 
••yılacak bir zamanda, fstinycde 
bir karmanyolacılık vak'ası olmuş 
ve 4 azılı şerir, polis dördüncü ( 
şube müdürü Sadettin beyin h.ıar 
gibi yetişmesile kanunun pençesi· 
ne dütmüşlerdir. 

Hadise şu şekilde cereyan et
miştir: 

Liman şirketi memurlarından 
Bekir Sıtkı beyle Emirganh Şerif 
Hazım beyin yaaıuda bekçilik ed
en lbrahim ağa İatinye fabnkaaı 
civarında Fuat pafa yalısı yanın

dan geçmekteferken, önlerine iri bir 
tat atılmış, bunu gören Sıtkıbeyle 
lbrahim ağa oldukları yerde dona 
~almışlardır. 

• 1 

işte bu iki ad'!m tafın nereden 
geldi~ini diltündükleri bir ııırada 
baştan aşağı beyaz örtülere bürün
müş iki hayalet önlerine çıkarak 
durmalarını ihtar etmiştir. 

Bekir Sıtkı beyle lbrahim a~a 
karşılannda mezardan çıkmış gibi 
iW adam iÖrünce feryat etmek is- • 
mıtler, fakat ayni fcldlde iki adam 
daha diğerlerineıiltihak ederek bu iki 
yolcunun Üzerlerine hücum etmif
ler ve ağızlarını kapıyarak bağır

malanaa mani olmak istemitler
dir. 

Bekir Sıtkı bey ve ibrahim 
ağanın sesleri k111ldığı bir ande 
tıpkı sinemalarda tesadüf olundu
tu gibi, bunların imdadına biriıl 

yetişmiştir. Bu da polis dördüncü 
fube müdürü Sadettin beydir. 

Muayyen gece teftitabna çıka11 
Sadettin beyin bindiği ınotöslkle

tin çıkardığı gürültü bu ölü kı-

I , 

) 

müheyyiç macera· 
yı maruf Fransız 

avukatı "Henri Ro-
bert ,, in " Tarihin i 

·büyük muhakenıe- i 
leri,, isimli külliya
tı içinden seçip al
dık. On beş, yirmi 
tefrika tutacak o -
lan hu meraklı ta-

= rih vak'asını oku
manızı tavsiye ede
riz. En müthiş bir 
cinai roman hile 
bunun kadar heye- 1 

· canlı olamaz. 
Keçenlerde ayni külliyat 

içinden alıp tercüme ettiğimiz 

" Büyük katcrina 11 ve " Kamil 
Demulen,, tefrikalarını takip e
den okuyucular, "Marl Antuanet,,-
in, bu güzel fransız kıralıçesinin 
sergüzeştini her hıılde onlardan 

daha büyük bir alaka ile takip 
edeceklerdir. 

.................................•..................... 
······················································-
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Bir muhtarın 
evi bonıba ile 

uçuruldu! 
•• · yafetli haydutları kendik.rine • 

Rize, 18 ( Hususi) - Dün gece 
sabaha karşı Güzelköy karyes!n
de muhforın evinde muhtar111 
yattığı odımın penceresinden içeri 
atılan iki bombanın ınfiiükile 
muhtann karı11 vefat etmiş ve 
ev de berhava olmuştur. Bu ca
navarca hadisenin failleri şiddetle 
takip edimektedir. Muhtar vak
ti~de kaçıp kurtulmuştur. 

Şelhremnını - --
Muhiddin Bey , 
Aııkaraya gitti 

K 

Vali vekili Mulıiddin Bey An
karaya gitmiştir. Muhiddin Bey 

Ankarada bır iki gün kalacak, 
emanet ve vifiyet işlerile emanet 
ve vilayetin tevhidine dair Dahiliye 
vokaletile temas edecektir. 

Diiıi kü mecli8 
Ankara , 18 (A.A] - Büyük 

Millet Mecliıi bu ğ'Ün Reiı veklli 

Trabzon mcb'uıu Hasan bevin 
riyasetinde toplanmış ve ruzna

mede müzakere edilecek mevat 
bulunmadığından cumartesi günü 

taplanılmak üzere içtimaa nihayet 
verilmi9tir. - -

İngiliz lirası 
lngillz lirası dün 1035,S de açı

haıı, 1035 de kapanmıtbr. En afa

tı 1034,75, ea yokan 1036 olmuı

tur. Altın 903,S da a.çılmıı ve ka

paamlfbr. Dalalli lıtikraz S.7,S de 

[Geçenlerde Ceneral Dölaranın 
çalman• hahlanndan bahsetmittik. 
Polia, sirkatin faillerini yakaladığı 
gibi halılan da ele geçirmiştir. Bu 
resim hahlından birini göstermek
tedir.] 

Nahiye kongrelere 
lzmir, 18 (A.A] - Fırka nahi

ye konğreleri mesailerini lkmil et
mek üzeredir. Gelecek haftadan 
itibaren kaza kongreleri mesaileri
ile iptidar edeceklerdir. - -Asri fırın 

lzmir, 18 [A.A( - Asri ekmek 
için belediyece yapılan tetkikat 
bitmiftlr. Ekmek fabrikasını ek
mekçiler müttereken ltl~tmeğe 

razı olmazlarsa belediye tahvilat 
çıkanp satmayı milnaslp görmek-
tedir. 

Karşıyaka 
hmlr, 18 (A.AJ - Kartıyaka

a111 nahiye haline ifrağı karan ü
zerine mulld t8fkllit i.laduaııa bq-

getirmiş ve başladıklan iti bitire
miyecekferini anlayınca, İıtinye 
gerisindeki ormanlara dalarak or
tadan gaybolmutlardır. 

Sadettin bey bu şekilde iki 
adamın haydutlar elinden kurtul
masını t~'min ettikten sonra bun
lan Emirğan polis karakoluna celb
ederek ifadelerini almış, ayni za
manda da karakoldan 7 polis hay
dutların takibine ç.ıkarılmıştir. 

Polisler ormana girmişler ve 
bir müddet sonra bilihadise bu 
şcrirleri yakalamata muvaffak ol
mu,lardır. 

Bunlar yaptıklan işi karkolda 
itirf etmişlerdir. 

Bu şerirlerin dördü de Rizeli-
dir. Hamzn, Refik, Hasan Arif ve 
Kara Mehmet n.mlarmı taşımak
tadırlar. Bunlardan Kara Mehmet 
evveli kaçmağa muvaffak olmuıaa 

1 AM 
3 

kuruş 
Gazeteıııizi nı un

tazam almak isti-ı 
ÖLÜ KIY AFETiNE GiREN Ş& ı k •) • d 

!
. RiRLER: HAMZA, REFiK, HA. '1 yen arı er 1 are- : 

SAN ARiF, KARA MEHMET • J ı · •• d ~ 
ınızc . ıra t.!011 c- ı 

da dün akşam geç vakit o da ya- '-' 
kalaomıştır. Bu dört şerir zabıtaca rerek } ayJı k a bo- r 
tevkifhaneye sevkedilmişlerdir. ,, 
Haklarındaki tahkikat mevkufen ne _kavd edilmeli -
cereyan edecektir. J 

=== 

Bı·r cı·nayetı·n=='----'-'- K t 1 • • dirler. on vo pının 
h k "İkdam,, ı 5 ku-mu a emesi bir telgrafı 

- -
Geçenlerde Tophanede dargın 

bulundutu Şileli Safiye hanımı ta
banca ile öldüren Hüıeyin İ•minde 
bir memur ağır ceza mahkemesin
de 18 sene atar hapse mahkum 
edilmİftİ. 

Bu mahkümlyet karan cezan•n 
tenzili a1mnmda temyiz mabkeme
•ince nalaolunarak geri ırelmiı ve 
Hüseyin efendi diin tekrar mahke
me huzuruna çıkmııtır. 

Müddeiumumı bey temyizin 
nakzına ittiba edilmesini lıtemit
sede mahkeme eıki karannda ıı
rar etmiıtir. 

Türkçe 

- -
Ankara, 18 [A.AJ - Ahiren 

memlekctWrıize ırelerek avdet ed
en ltalya hükumeti sabık maliye 
nazırı Kon Volpi cenaplan mem
leketimizi terketmeden evvel Baı-
vekil lamet paşa hauetlerile Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü beye
fendiye atideki tela-raflan gönder
mitlerdir: 
Başı (•kil ismet pa~a lıazretleriııe 

Memleketiniı.i tcrketmeden eY

vel en bar ve minettar hissiyatı sa
dıkanemin kabulilnü zatı devletle

r inden rica ederim. 
Volpi 

Hariciye vekiü. Teıifik Rıışta 
&ye/endi ha:zretlr.rine 

Mulaar olduj'um unutulmaz 
..... kabuhl ..... ,. ...... ttar. 

ruşa deail, heryer~ 
de, J&lnız 3 kuruşa 
alınız ve 5 kuruşa 
satanları lütfen ida
remize bildiriniz. 

1 aylık abone 
yalnız 1 lira ! 

...... -... ····-······· .... -·-·-··-· .... ··-·· .. : 
lığımı ve samimi doatJuk hiıleri;i 
bir defa daM aab dnletleriae ib-
11ıt e1lerim. 



-- -·---~ 

n~mDrde B~©l m 

fez 1 arahe erie 
cnehiler geliyor - -

Selçuk'ta Efez harabelerinde 
yapılan hafriyata mevsim hasebile 
fasıln verilmiş ve asarı atıka U. 
Müfettişi Aziz beyle rüfekası Vi
yanalı Profesör Töyer ve Mil
tener dün Selçuk'tan şt-hrimize 
avdet etmişlerdir. Kendisine mü
racaat eden bir muharririmize 
.Aziz: bey şu cevabı vermiştir. 

Efez asarı atika hafriyatı bü
tiln atikiyat aleminin nazarı tak
dir ve tahsinini celbeden bir şekil
-de cereyan etmiş ve üç büyük 

hamam binası meydana çıkmıştır. 
Bunlardan biri 926 ıene!inde 

haf rine başlanan büyük bir ji mnazı 
havi hamıım olup bu sene kamilen 
toprak altından meydana çıkanl

masına muvaffakiyet hasıl olmuş-

tur. Tiyatro hamaml"rından da bu 
sene bir kısmı meydana çıkarıla

bilmiştir. Burasının h.ıfrine ı,elccek 
•ene de devam olunacaktır. Fakat 
bina o kadar cesimdir ki tamamlle 
toprak altın.dan çıkabilmek sene
lere mütevakkıftır. 

Yeni yeni keşfiyatla memle
ketimizin bir Pompea'sı halini 
alan Efez harabelerinde daimi 
tnthirat yapmak ve harabeye 
gelenlere kolaylık göstermek için 

üç bekçi istıhdam edilmektedir. 
Bu seneki büyük ecnebi kafilesin
den maada yerli ve ecnebi bir çok 
kimseler hafriyabn sureti cereya-

nını görmek üzre pek çok zlyaretcl 
gelmiştir. Selçukta yeni yeni otel
ler yapılmıt ve bir tarafan da ya
pılmaktadır. 

İzmir müzealne mürettep hey
kellerle uarı aaire fzmire sevk
olunmuşlardır. Muai refiklerim 
profesörler Gülcemal ile lstanbul 

tarikile memleketlerine dönecek
lerdir. Hafriyattan istihsal oluna• 
netayiç ile fotoğrafı ve planlan 
havi ilmi raporu bir iki aya kadar 

ikmal ederek Maarif vekaletine 
takdim edeceğim. Bu raporlann 
intişar edip etmediği hakkındaki 
suale Aziı bey : 

Evet, bu raporlar muntazaman 
Maarif vekaleti mecmuasında inti
şar ebnektedlr. 

cevabını vermiştir. 

Cihan nıesafe rekoru 
Kalküta 18 (A.AJ - Leburje -

Harbin seferini ikmal etmek 11ure
tile cihan mesafe rekorunu kırmış 

olnn Fransız tayyt recilerinden Coa
tes ile Bellonte bila teveklrnf 18 
ımatlik bir uçuştan sonra dün Ha-

noydan Dumdum karargahına gel
mişlerdir. Bir müddet sonra Fran
saya avdet seyahatına devam için 
Karaii istikametine tekrar hava-

lanmışlardır. Dumdum da kaldık
lan kısa müddet zarfında Fransız 

D=OCilDn~onn~omo~ 

Garbi Anadoluda 
tetkikat yapıldı 
Hereke fabrikası müdürü Reşat 

bey bir aydanberi iz.mirde halı 
tetkikatile meşguldür. 

Retat bey Kayseri Avanos, 
Kula, Gördüs ve lspnrta gibi ha
lıcılığın meşheri olan mıntakalar
da dolaşmıt ve tetkikatta bulun
muştur. Refat bey Kırşehir halı
cılığını iptidai bir vaziyette görmüş
tür. Kayseri iıe bir derceye kadar 
eyidir. Isparta halıcılığı müterak
ki bir vaziyettedir. Sıvas ve Kırşe
hir gibi halı yapan bir çok yerler
de hahların hazır işlemesi yüzün
den zararlar görülmüştür. Isparta 
ve lzmir mıntakal iktisadiyesi ha
lıları yüz.de doksan nispetinde Av
rupadan siparişle olduğu iç.in vazi
yet bir dereceye kadar düz.gün 

görünmektedir. Reşat bey bu me
nahktan elde ettiği ma!ümah bir 
rapor halinde sanayi maadin han
kamna bildirecektir. Banka hima
yesi lazımgelen bazı mileaseıelere 
yardımda bulunacaktır. 

Maran~oz!ar sergisi 
Dün mukarrer nuırangozlar ser

gisinin açılmaaı bir kanunuevve!e 

bırakılmıştır. 

R- 101 balonu 
Londra, 18 [A.A.] - hkoçya, 

İrlanda ve frlanda denizi üzerinde 
bir sefer icra edecek olan R-:tOl 

balonu dün hareket etmit Ye IY
landa istikametinde denbl geç
mittir, Balon, aabahın saat yedl
alnde Dublen'hı takriben 25 mil 

mesafe açığında bulumakta idi. 
Bu seyahat balonunun pdiye ka
dar yapmıı oldutu seyahabn en 
uzuuudur. 

Japonya-Amerika 
Washington, (A. A] - Japon· 

ya Amerlkaya bir nota tevdi ede
rek Londra konferansında bilhas
sa kruYazörlere müteallik olarak 
müdafaa edeceği davayı iuh ve 
teşrih etmiftir. 

ikinci "La Heye,, 
Parla, 17 [A. A] - Fransa iki-

ucı LaUcy k.u:ule&o&U11nı :> ı..aııunu• 

sanide açılmuını uas itibarile ka-

bul etmiştir. M. Briand, Almanya 
ile konferann lçtlmaa devet eden 

diğu devletlere de bu tarihin ka
bulüoü teklif edecektir. Fransa 
ile Almanya teşrinlaaninin 21 in-

den itibaren Sarre mu'elesi hak
kında Parlste tetkikat icrasına 
~lıyacaklardır. 

Her sene ba11nda lstaobulda 
muhtelif eşhas tarafından muhtelif 
namlarda takvimler tabedilerek 
aatılmakta ve ekseriya bazı hayır 
müessese- leriniD namları alet edi
lerek halktan fazla para alınmakta 
ve hatta cebri ııatıf bile yapılmak
tadır. işte bu cihetlıari nazarıdikkate 

alan polis müdiriyeti bu sene de ba:ıı 
hayır müesseselerinin namını alet 
ittihaa ederek dolandırıcılık tek
linde takvim aatmağa kalkeolar 
hakkında takibat yapılacaktır. 

- - -
Emanette Barem 
Şehremaneti ve müeSBesabnda 

har.lranın birinden itibaren Barem 
kanunu tatbik edilecektir. Bu iti
barla emanet belediye dairelerine 
bir tamim göndermiştir. Bu tami
mde belediye dairelerinin 930 büt
çelerini Baremin ha:r.irabdan itiba
ren tatbil:: edileceğini nnz.an dik
kate alarak tanzim eylemelerlni 
bildirmiştir. 

Ada çamları 
Emanet Adi\ çamlannı evkaftan 

klralnmış ve bu hususta ynpılan 
mukavelename de lki tarafça imza 
olunmuştur. Emanet çamları insan, 
hayvanlarla hutalıklardan muha
f ııza için lazım gelen tedbirleri 
almnya karar vermiştir. Bu husus 
lçln Avrupadan mütehaHı• çaiJ
rılacaktır. 

Patlıyan borular 
Şehrin herh1angi bir mahallinde 

bir su boruau patladığı zaman be
lediye memurlan tarahndan mü-

zekkere zazılmakta Ye bu mGı:ek
kere lbım gelen yerlerde muame
le i'Ördükten sonra boruların ta
miri cihetine gidilmekte idi. Bu 
c!hetin bir çok ıu ziyaıoa sebe
biyet verditl anlaşılmnkla bundan 

sonra boru batlayınca belediye 
memurlannın keyfiyeti telefonla 
•u müdiriyetine bildir~eleri ka

Filim faciası 
Zincirli kuyuda geçen hafta 

vukua gelen filim faciası tahkikab 
istintak dairesine verilmiştir. 

MuBtantiklik dün Darülbedayi 
artlatleriuden Ertuğrul Mulıain ve 
Emin Bellg beylerin ifadelerini 
almıştır. 

Faciaya ıebeb olan otomobili 
idare eden Telat bey kefaletle 
serbe~t bırnkılmııtır. 

Yaralı bulunan Salt bey henüz 
eyileşmediği cihetle istintak daire
since malumatına müracaat edil
memittir. 

llanla~da }.,ransızca! 
Sınema filimlerinde ve afişler

de Fransızcanın kaldırılarak yalnız 
Türkce yazılması ıehremanetince 
tensip edilmektedir. Vilayet te bu 
husuataki talimatnameyi yeniden 
tetkik edecektir. Talimatnamede 
afişlerde, Türkceden küçük olmak 
şarbyle ecnebi bir llıanla yazı bu
lunabileceğine dair bir aerahat var
aa da filimler ve apartman kapı
lnnnda ecnebi bir lisanla yaıı bu
luna bileceği hnhkında bir kayt 
yoktur. Son zamanlarda bazı apar
tlman ve hanların kapılannda ec
nebi lisanlarla yazı görülmüttür. 
Talimatname tetkik edilirken bu 
cihet ehemmiyetle nazan dikkata 
alınacaktır. · 

6 ıncı Noterlik 
Beyoğlunda "albncı noter" na

mlle yeniden bir noter dairesi te
ala edilmiştir. Albncı noter olarak 
tayin edUen Hacı Kamil bey dün 
Yilayette tahlif edilmlıtlr. 

Darülfünun · 
Divan perşenbe güoü 

toplanacak 
-H--

Asma köprü 
Asma köprü mes'elesi hakkın

da emr.net fen müdürü Ziya bey 
tekrar şunlan söyliyor. 

- Sarfedilecek 160 milyon li
radan fazla para yalnız köprü için 
değildir. Asma köprü ynpnbilmek 
için bir çok tesisat ta vücude ge
tirmek lazımdır. 

Her iki tarafa hiç olmazsa 3-4 
metro genişli~fode bir rıhtım ya-
pılacak, iakeleler olacak, bu para 
elbette kifayet etmez. 

Benim fikrimi dünyanın en ma
ruf köprü mütehaHıslanndan Gazi 
köprüsünün projesini tanı.im eden 
M. Pijy da teyit etmiş Ye lstanbul 
için yapılacak bir asma köprüye 
imzasını koyamıyacağını söylemiş
tir. 

Boğaz hastalıkları arttı 
Son günlerde boğaz hastalık

lan çoğalır.ağa başlamıştır. Hemen 
her evde boğazından muztarip bir 
kaç hastaya tesadüf ediliyor. Bu 
hususta salahiyetdar bir zat bir 
refikimize şu izahab vermiştir: 

- Boğaz hastalıklan tamamilc 
oezlevi bir mahiyettedir. Bir kaç 
günlük bir istirahatten sonra ge
çer, diğer bir ha&talıkla ihtilat et-
memek şartile boğaz haatalıklan 

vehametl mudp değildir, demiştir. --Çakmaklar 
Halk tarafından kullanılan da

mıah çakmaklardan aynca bir re
sim alınmıyacaktır. Yalnız yeni 
ithal edilen çakmal::lardaa reıim 

alınmaktadır. 928 senesinde mem
leketlmh:e 320 bin çakmak ıirmit
tfr. Kibrit inhisar idaresinin yeni 
sene biltçeal hazırlanmaktadır. 

Yunanlı emlaki 
Bağlar, m~hacirlerden 
istirdat edilecek mi ? 

Darülfünun divanı pertenbe lı:mir gazetelerinden: Yunanlı 
ırDnü Neıet Önıer Beyin riyasetin- eml&ki hakkında Maliye Vekile-
de içtima ederek ilahiyat fakülte- tinden beklenmekte olan emir vi-
sile Dişçi ye Eczacı mekteplerine layetten sonra metruk mallar mü-

rarlaşmışbr. alt der• programlannı tetkik ede- düriyetine de ge(mittlr. Bundan 

ı cek~~aa bilahere Darülfünunun iki gün evvel Dahiliye Vekaletin-
kincİ tabılar den vilayete gelen emirde Yunan 

umumi bütçe,.ini tetkik edecektir. 
Dünkü gazetelerden birial. vl. Umumi bütçe divanca tasvıp tebaalı eıhasa alt bağların da mü-

layetin, ikinci tabı çıkartan gaze- edildikten sonra Maarif vekiletine badiller yediDde bırakılması em-
tel,.rin ı.. ...... ı...~ ... •. 1.. .. 11r. ,,...,.. ~"' gönderecektir. redilmittl. Halbuki Maliye Vekıile

tfnin metruk mafiar müdürlüğüne 
hiyetiade g<Srdüğünü ve bu yüz- K"b "t "t} }"'t 

ı rı 1 ıa a ımız gelen emrinde bağlar hakkında 
den bu gazeteler hakkında takf-

Memleketimiz senede kibrit bir kayıt yoktur. Metruk mallar bat yapacağını ya.z.mıştır. 
için bir milyon liraya yakın bir müdürlüjü Yunan tebaalı hatları 

Yaptığımız. tahkıkattan bu ha-
para aaıfediyor. Reımi istatistik- teni edildikleri muhacir n müba-

vadisin duğru olmadıgı· anla•ılmıc- ı - 1926 · d 757 500 
't' Y ere gore senesın e , dillerden istirdada tetebbüs ede-

br. Vali muavini Fazlı bey dün 927 · d 694 500 928 senesın e , sene- cektir. Vekaletten gelen emir ay-
bu huaua hakkında demiıtlrki: ı d 418 527 l" ı k kibri · h l • n e , ıra i t ıt a nen ıöyledlr: 

- Böyle bir fey katiyen mev- etmekdeyiz. Yunanlstanla mün'aklt itilif-
zuubaba olmamıttır. Geçeıa gün Gerçi üç sene lçiade lstihlikat 

aıalmı.e:aa da gene harice verdi""- Dame ahkamına tibi olmaaı lazım 
aazetecilerin ikinci tabılan ıı-ıktıtı 'I' a• ı f k '- dd 
" r miı. para mühim bir yeküne baliar ge en Ye a at muaa ema mü-

D k saman bende herku gı"bl merak b dill · k~- k ı eniz onferansı oluyor. Aldığımız malumata göre a ere .. AD aaun anna tev-
ettim, aldım, baktım. Bun- hükümet, ilkbaharda inşasına bat- fil.can ve mesken olarak tahsis 

Paris, 17 (A. A) - Fransa bü- daa galat olsa gerektir. Yok.sa lamak. üzre büyük bir kibrit fab- edilip bililtare Yunan emliJd ol-
kumeti gelecek kinunusanlnin matbuat kanunn sarihtir. Takibatı rika11 yapbracaktır. Bu fabrika du§u anlatılan hanelerin Ziraat 
2Unde Londrada toplanacak olan ı.tilıam eden mevat muayendir. için timdiden hazırlıklar yapıla- bankasına devrecLl.ınek üzre lstir-
bahri konfuanaa iftirak et.meal caktır. 

-~ 

~uı ika ıraıd a 

Vere i inek 
• 

mücadeleSl 
Ankara ve civanndald ,4( 

ineklerine tatbik edilecek tüber· 
külin mücadelesi için hazırlı~ 
bitmiş ve mücadeleyi yap•' 
olan heyet tesbit edilmfttir. f 

Mücadeleyi iktisat "vekilll 
bulaşık hastalıklar şubesi o>iid~ 
ü Naki B. idare edecek Milli )111' 
dafaa vekilliti etlik bakterlyolor 
haneai mütehassıslardan bJ11bafl 

bakteriyoloğ Süreyya ve yüıbafl 
Kemal Beylerle vilayet baytar .... 
dürü ve Üf aihhlye bayta11-"' 
mütetelrkll ölan mücadele be1etl 
ilttısat vekiJliğince tesblt edil" 
esasat dahilinde Ankara cıvarı•• 

da ve tehre süt getiren köylerde 
tGberkülin tatbik edecektir. 

Mücadele saha11 dahilinde oJI 

bet köy vardır. Gerek merkeıde 
on gerek mllcadele sahasıııd• 
olan ineklere tüberkülin 1•P1

' 

lacakbr. 

Mücadele mıntakaaı aekiı. pııll' 
takaya ayrılmııbr. Bu mıntakal•· 
nn befl şehir dahilinde ve üçü d• 
civar köylerdedir. Mücadeleye ef' 

vela köylerden başlanacak ve bıl 
mıntakalann mücadelesi bittiktel' 

ııı· 
aonra merkezde mücadele yafl• 
cakbr. 

lktısat vekilliAi tarafından ).il" 

kara ve clvannda ilin edilen bıl 
mGcadeleye <Snümüzdeki cumart~ 
rünü başlanacakbr. Cumartesi r 
nü ıabah saat 7 de mücadeler' 

heyet, birinci mıntaka olan Maoı~ 
Ôre!L Araplar, Kraağaç ve k•Y" 

·•a klSylerinde birden bawlıyacalıtbr '" ' 

eadele için lizun olan bilunıuJll 
malzeme temin edllmiftir 

Her mıntakanın mücadele ıoil• 
ddeti üç gün olarak tayin edilfllİ-' 
tir. Binaenaleyh mlcadele mıtalc:•: 
sekiz mıntakadan ibaret ol~• 

1 
dolayinle aıami yirmi dört, yırJ11 

bet gün içinde mücadelenin ta111•: 
mile neticesi alınacaktır. Aza~ 
bu müddet zarfında Anka'' 
mücadele mıntaka111nda · ne kad,r 
veremli süt ineği olduğu anla~ılıtl~ 
olacaktır. 

Bu mücadelenin gerek insa' 
hifzısıhası noktai nazanndan "' 
gerek insan ve hayvan yetiştir111e 
noktai nazarından ehemmiyeti v-1 

dır. Malum olduğu üzere meıı11~, 
ketimizde bu suretle fenni mücacl ,. 
ilk defa Istanbul ve Ankara da Y,. 

til' pılmıt olacakhr. Mücadele de 
berkülin tatbik edilen hayvaııattıa 
glSrülen arıza üzerine veremli old~ 
tu tabakknk eden inekler derh 
mezbahaya sevküdilecektir. 

Muayene edilecek ineklere fi' 
-11e· tlam oldutunu 2öıteren 5 tu _ 

rkülln oldutunu gösteren T ve ,ıı· ,. 
phell olanlarada K kızgın daı111 
ları yurulacakbr. konsolosu Bellonteye Lejyon do

nör nı.şanını talik etmiştir. için lngUtere ta.rahndaD vaki olaa E Yen) kibrit fabrikası için hOku- dadına tueBBiil olunduğu blldt-kmek ve Francala rilmittir. Her Emil Sutvıg 
"}> kh . . f dT daveti kabul etmittir. met 800 bin lira tahıiıat ayırmıştır. Vaktile bu suretle mübadUJere 

JOU arıne,,1 ar • * fi·yatJarı Kibrit fabrikası ·en aon abtem Bu aym yirmisinde AJınaıı>'', 

-=--==-======----=--===--~.,,... 

• • • laveç fabrikalanna muadil tertlbab teffiz edilmit yunanlı emlaki hak- tJe 
Moskova, 18 - [A.A.] - Tas Tokyo' 18 [ A.A J - Kinunu- c:-ı.·emanetinden: Tefriniııani- '- d h • bl k d d tl mütefekkirlerinden müverrih 

~ ihtiva edecek şekilde olacak, hatta ıun a azınece r anun er eı 
Ajansı bildiriyor: Komünist fırka- saninı"n 21 ı"nde Londrada açılacak nln on dokuzuncu Sah gününden t' kl"f fd .ıı. d 1 ' h" k Emil Sutvıg ıı=:ehrimizc aelecek bıJ• harice ihracat ta yapılacakbr. Fab- e 1 o uaun an tarı a ıre •- " • , 
sının merkezi komitesi sağ cenah olan bahri tahdidi tedihat konfe- itibaren ekmeğin kilosuna on beş rikanın nerede yapılacağı henüz dar mesken ittihaz olunanlarinın rada bir iki gün kaidıktan soor 
akidesinin mümessili olan Bouk- · ti k tın ı • ı ki b k k • fi d'Jd' ı ı d d t "I l A k • t d k~ ransına ış ra e es ıç n va uçu uruş azamı at vaze ı ı- kat'i surette malum detlldir. An- at r a ınn evessu o unmaması la- n arayı zıyare c ece ur. 
harine'yi siy;;ııi bürodan ihraç et- olıın davete Japonya tarafından ği ve Francala fiatının yirmi üç cak Sinopta inşası ihtimali kuvvet- ınmdı, Maliye Vekaleti bunların Her Emil Sutvıg lmpata~~ 
miştir. Mezkur komite, Rykow ve verilen cevabın hafta 11onunda gö- buçuk kuruşta ipka olunduğu ilan lidir. Yeni fabrika asgari bir miid- mlktan ve tahrir kıymetleri hak- Vilhel.m hakkında yazdığı tııfl 
Gomsk'a ihtaratta bulunmuştur. nderildiği haber alınmışbr. olunur. det zarfında ikmal edilecektir. kında malumat istemiştir. bir eserle maruftur . 

.--------------=---~~--~~~~~~~~~~~~~-.-.~~~~~--~~~~-------~~~~~------~~---~ 
d h ·- - kü -k "eJİ' 

ntuanet 
"Hanri Robert,. 

Bir· l"'raliçenin işkencesi 
~ 

fh:.ıci Katermamn kudrelli çel.- gü:ı:etliğinden, cazibesinden, iyHl-
rl'si, b'ıe · l.tidor me\ kıini katille ği.ıden, zfıf ve hafif meşrepliğin-
ele geçh·<'n ve zaferli bir saltana- den başka bir şeyi yoktu: Avus-
tı ihti.şnm içinde bitiren m\1ıaffer turyahdır. He

0

r ikisi de kendilerin-
ve c ni imr. ratoriçeyi gösterir. ce meçhul birer prens ile yapbk-

Mari Antuanetin elim hatırası ları siyasi izdivaçlar sevkile, daha 
be, laii:n uz.un müddet kendisine çocukken doğdukları memleket-
glildüğü, sa-ıdet hulyasının tam ' ten uzaklaşarak fidip ecnebi ml-
i~inde yüzerken nagehsn tahhn- ilet üzerinde hüküm sürmete da-
dan indirilen ve bir kurban gibi vet olundular. 
en yı1ksek cezanın merdivenlerini F .. kat Rusya denilen ve o za-
tırmannıağa bqhyan masuın ve man yan barbar olan o ıenlt ve 
haf.fmeşrep kıra li\,eyi cımiandır- donmuş memleketi mütenekkiren 
maktadır. geçen küçük ve alllk Alman pren-

Mukayescyi tarihi hakikatlerin sesi " Sofi Danhal ,, sn k.adfri, 
öteslne götürmek istememekle be- imparatoriçe " Mari Terez 11 in 
raber, bu :ki büyük kırdın çe.'ue- en &evdiA"i kızı Avusturyalı "Ma-
sinin, seciyelt'rinin ana h11.larile ri Antueot,,in göz kamaştıncı payi-
biribirinın tam zıddı oJdulı:larını tahtı Viyanayı muhtetem ve mu-
nıüotahede etnıek mecburiyetinde tantan şenlikler içinde terkederek. 
bulunuyoruz. lmpuatoriçt: kuvvet, Franıız veliahdi ile izdivaç !netice-
cur'et, hiyle ve zulüm ile yükseli- ıı;inde Avrupanm en gıbta uyan-
) or ve ıtıeYkıinde tut\IDaıbiJiyor: dıran tahtına konup hüküm aür-

Alman dır. meğe gitmesi nasıl mukayeH O• 

furalit;eniıı ia.e sılah olarak lunabilir? 

Biri, müstakbel Knterina, ken
disini hiç beklemediği bir sırada 

tehlikeli ve akıl almaz bir mRce
ranın içine atan mütebeddil bir 
taliin oyuncağına benziyordu. 

Öbürü, Ma" Antuanet, ki do
ğutu kendiıinl esasen bir tahta 
namzet kılıyordu. izdivacı ile bü
tün temenniyahnı tahakkuk et
miş görüyordu. Bir gün anneai 
hangi millet üz.erinde hük~m sür
mek istediğini sormuş ve oda, 
tereddüt etmeden: 

- Fı ransız.lar üzerinde! demiş
tL Dördüncü Henrl ve on dördün
cü "Luin onlar üzerinde hükümran 
idiler: iyilik ve ihtişam! 

Bir küçük kızın bu temennisi, 
Fransa için Prusyaya karşı Avua
turyantn ittifakını arayan 15 inci 
"Lui,, nin siyasetile karşılafb. 

Bu izdivaç tasavvuru münase
betlle iatimzaç edflen sefir, genç 
arşiduşes hakkında, en mükemmel 
malUmab göndermişti. 

"Tekemmül etmif, hem güzel 
ruhunun iyllikferi, hem çehresinin 
pzeiliA'l itibarile mükemmel bir 
prensestir!,, diye yazıyordu. 

"Nihayetab bir anlayıf kabili
yeti var. Gayet iyi huylu, ıeıı bir 
kızdır. Hot• gitmeli sever. bu 
keae iyi .. ylu a6yJu Ye bir ko-

cayı bahtiyar edecek hasletlerbı 
hepsine beleğan mabelağ maliktir. 
Diye ilave ediyordu. 

Bu derece mükemmel tarif ed
ilen manevi çehreden ıonra, 15 in-

ci "Luf,,nin Viyan aya g8nderdiğl 

ressamın çizdiği maddi çehre ge

ldi. Bu evvelkinden daha az güzel 
detildl. 

Nişanlanma resmiyet peyda 
etti. 

Genç prenses Fransaya doğru 

yola çıktı. 

7 Mayısta, arabası "Ren" sahtl

lerine, Fransa ile Almanya arasın

daki tabii hududa reldi. 

Buna da, an'ane muciblnce yeni 

vatanının toprawna ayak basmadan 

Prensesin kendisini eski vatanına 

bağhyan her ıeyi üzerinden atma

aı lazım gelmekte idi. 

Binaenaleyh an'aneye tevfikan 

nıllli elbiselerini çıkaracak Ye 

kendisi için hazırlanan Fransız 

kıyafetini giyecekti. Bu timııali 

rasime hcrkeain nazannda müstak

bel hakimenin tebdili milliyeti 
m&Dasını ihzar etmekte idi. 

0Ştrazbarg,,un karşısında bita
raf bale konmaş bir adada. sureti 

mahauaada bazırlanmfş bir daire
dedir ki Mari Antuaaet bu istihaleye 
maru:ı kaldı. 

"Salonun kapısı açıldığı zaman, 
Fransız kıyafeti içinde, bir kere 
daha gib:el R'Örünüyordul,, 

Raırimede hazır bulunan ımray 
kadınlarından biri hatıratında böy
le kaydetmektedir. 

Kendiai de aldığı rolü öyle gü· 
zel benimsedi ki , Ştrazbıırgdn 

tehrln valisi almanca olarak beya
nı hoşamedi edince, daha ilk 
cümlede, sözünü kesti: 

- "Efendi, almnnca konufma
yınız. Bugünden itibaren fransız
cadan başlrn lisan anlnmıyorurn.,, 

Dedi. 
Piskoposluk Hrayında kendisi 

için harikulade şenlikler tertip 
edilmişti. Fransnda ilk gecesini 
orada geçirdi. 

Erte.si gün, 8 Mayısta, Ştraz
burgun nefis katedralinin kapılnn 
nrkusınn kadar açılmış ve tçeri<ıi
nclen halkrn büyük or!tlann musi
kisine karışan alkış sesleri duyu
lan , nefis katedralinia eşiğinde, 

camların parıltısı, buhur kokuları, 
sırma parılblan , üniformalann 
ihtişamı içinde baş p;skopos 11Lui 
dö Rohan" menekşe re:ı:ıkli rahip 
el~ü · inde be 

en ma çup g.:>nınen çu . 
ahdi kabul ve takdis ediyordu ;e-

"Madam, artık bizim araını 11
' 

diyordu, siz Avrupanın uzun ~~ 
· mandanbcri taziz ve takdir ettJ 

ve istikbalin de edeceği az:iı jıtl• 
. . 1 b" • JI oııı• 

Paratorıçenın can ı ır timsa • Je" 
caksınız. Burbonların ruhile bır 
şen Mari T erenr. ruhudur!,, 

·ple 
Kim, o zaman, bu zarif ra~ de 

sevim!i prensesin her ikisı ı;i 

meşhur gerdanlık mes'elesind~,. 
muzlim entrikalara kurban, birib;!t' 
lcrinin karşısına can düşmanı ~e' 
rak dikileceklerini tahmin e 

bilirdi? 

H k . . . d 'di 13'' er ea sevınç ıçın e ı · b' 
har bile o sene her seneden d~dİ· 
güzel bir manzara göstermef(tc ~e· 

Ştra:ıburgtan saray halkınırı d"'' 
ndisini bekledi~ Kompiy~ne_k3f ,e 
Mari Antuanehn seyahati gut'°. J'" 
muhteşem bir hayal içinde gib'~f 
vam etti.Yolunun üzerinde· be;· l' 
donahlmışh. Hal<iki bir çiçe)( ef1 
çesi üzerinde yürür gibi idi ve ş 1' 

)eri Ieylaklardan ve gu }erden yıı ç~ 
mış zafer takları altından ge 111 

rek kat' ediyor ve alkışfar, se",,, 
lııf . 

baykmşlan ve u:r.un yaşa ,, 
bülü1ı bir halk, arabasının ~.,. 
f ını ne .. ve aaadete bojuyo 



6 ıııı ;gJR Uteretdla 
- - -, 

da :zo l .. tatistik! 
; ~~ha ile oğul Alman ihracatı 

b.çakla öldürüldü lngiltereyi geçti! 
Trabzon 17 ::: Dün Trabzonda 

1tcl bir cinayet oldu. Bir baba ile 
0 tııl öldürüldü. Polathaneli bir 
lı~ylü bundan bir müddet evvel 
~Öyünde bir cinayet işlemi• ve 
Jlndarmanın eline geçmemek için 
lr•brona kaçmıştır. 
• Trabzonda yerleşen bu adam 

dun o;t!u ile beraber tarlada çalı. 
f•rken bir çarşaflı kadın yanları
na yakluşmış ve bunları lafa tut
llıuştur. 

. Çarş.ıflı kadın bir aralık pele
tıninin altından büyük bir bıçak 
~ılc~rmış ve b;r arıda hem babayı, 
•nı oğlunu kanlar içinde } ere 

~rmiştir. Mecruhlar bir az ıonra 
~lınüşlerdir. Çarşafın içinde Pulat
"'lnede öldürülen adamıa oğlu ol
~~tu ve intikamını kolayca almak 
ıçın bu kıyafete glrditl anlaşıl
:ııı•tır. Bu adam intikam hini ile 
'<Öyünden kalkarak buraya gel
.,,k için 15 saat yayan yilrümÜf· 
tGr. Katil yakalandığı zaman: 

- "Beni ister asın lıter kuln. 
iııtikamımı aldıktan ıonra bana 
dGnya vız gelir. Demi,tir." 

Bir tefsir talebi 
Ankara, 18 - lıtanbul Eytam 

ldareıi tarafından muayyen vade 
•e faizle, emlak mukabili olarak 
trıülıra Maliye nezaretlH verip te 
•aktile ödenmit olan 400 bin lira
lık borcun faizi hakkında hüku
trıet, B. M. Me,liılne bir tefsir ta
lepnamesi tndl etmittlr. 

İdama mahkum? 
Riıe, 17 - Altı ay evvel Arh

••1 düyunu umumiye memuruau 
katleılen fall hakkında Yicahen 
idam kararı verildi. 

Rizede teftişler 
Rize, 17 - Tayyare cemiyeti 

nıüfettiti yirmi gündenberi bura 
fube1inin muam elitını tefti' edip 
bitirdi. AYdete hazırlaaırken (Vi-
9e) dea vaki olan ihbar ve ,lkiyet 
üzerine ora muamelibnı tefllt için 
Vlçeye fitti. Hililiahmer müfet
titlerhıden Mazlum Rasim bey da 
buraya geldi. -----
Bir otomobil soyuldu 

Trabzon, 17 - Ziıranadan ıe
Çen bir otomobilci öldürlllmü,tür. 
Erıurumdan Detlredereye ırlden 
bir otomobil yolda kurfUH tutul. 
ıauş ve durmağa mecbur olmu,tur. 
Hırsızlar bu otomobllln yolculannı 
•o) muılardır. 

Haydutlarıa bir kısmı yakalan
nıııtır. Hope açıklarında bir mo
tör aoyulmuıtur. Konanlar kaç
nıııtır. 

İzmir halı ticareti 
lıımlrr 18, (A.A) - lzmir ikti

•al mıatakasınıa halı ticareti giln. 
dea gıiae teveuil etmektedir. 1927 
•enealnde yalnız ecnebi limanları
na Hvkedilen hahlar bir milyon 
105 bin 343 lira kiymetinde idi. 
Geçen ıeneki ihracat miktar! iıe 
lakribon 4,5 milyon lirayı bulmuş
tur. Bu aeneki halı imalatından 
•emlekete 5 milyon llra dahil 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Londra, 18 [A.A] - Daily Ma
il gazetesi yazıyor: Ticaret neza
retinin ıon istatlıtikleri lngiltere 
için acı hakikati meydana çıkar
mıttır. Bu da aenei hazıranın ilk 
altı ayı ıarfında Alman ihracatı

nın tarihte ilk defa olarak İngiliz 
ihracatının fevkine çıkmı' olma-
11dır. Filvaki b~ müddet zarfında 
Almanyadan 374 milyon liralık ve 
İngiltereden ise ancak 358 milyon 
liralık enılea ihraç olunmuştur. 
Alman ihracat ticareti baş döndü
rücü bir ıür'atle inki,af ederken, 
İngiltereninki hayli ıamandanbe
ri adım bile' atmamaktadır. Harp
ten eyyel İngiltere dünyanın en 
büyük ihracat memleket! idi. Fa-: 
kat harbin zuhılru üzeriae bu te
fayyuk Amerikalılara geçti. Müt
tehide! Amerika bu birincllltl el'. 
aıı mubafaıa ediyor. 15 ıeneden
barl ihracatı tedricen azalan lngil
tere timdi üçilneü mevkie düımüı 
bulunuyor. 

Bolşevikler ve Hint! 
Loadra, 18 (A.A] - Avam ka

mara11 bugünkü, içtmaında Sc.v
yetlerin Hiııdiıtandakl tahrikatla
rı mH'eleoile iştigal edecektir. 

• • • 
Londra, 18 [A. A] - Lord •t,. 

wing"in Hlat kanunu esaılıi hak
kındaki beyanatıaın kabinede bir 
ta,eddQt huıule getlrebllcek de
recede tehHkell bir mahiyette ol
duğu •Öylenllmeittedir. 

Madenciler ve hüktlmet 
Londra. 18 [A.A) - Baılıoa 

maden amelesi cemiyetleri hüku
metin tekliflerini kabul almlıler
dlr. 

Bir keşif 
Londra, 18 [A.Al - Amerika. 

da ıalda bir lngilis, otomoblllerde 
benılnl reze tahvil eden bir alet 
icat etmlttir. Otomoblllerln makl
nealnde hiç bir tadili lıllbam et
mlyen bu ufak alet motlire tatbik 
edlldlti zaman benzin gaz halinde 
kullanılmaktadır. Amerika harbiye 
nezareti bu aleti otomoblllerde 
kullaamata karar vermlıtir. 

Şarki Avrupa işleri 
Pariı, 17 (A.A] - M. T ardieu 

Bulrar maliye naıırıaı kabul et• 
mit Ye mumaileybl ıarki Avrupa
ya alt tamirat hakkıada Bulgarlı
tana dermlyaa edilen teklifleri ka
bule teıvlk etml,tir. 

• •• 
Parlı, 18 [A.A) - Echo de Pa

rlı gaıetesi M. Tardleu ile M.Bou
reff ara11nda cereyan eden müll· 
kat eına11nda Bulgar nazırının lı· 
tenilen 12 ıenellk takıil yerine 8 
veya 10 lakıit teklif elmi,, mama• 
fi 45 •ene için moraloryom talep 
etmiı olduğuau lıtihbaralıaa atfen 
yazmaktadır. 

~Hz Ve yuınıan 
- -

Yunan sefiri 
Nakleden: Ali Naci 

Tam salahiyet 
ile mi geldi? 

-
Atina 17 - Hükumet, yeni 

Ankara ıefirinin yapacağı temas 
ve mükıilemelerin neticesin~ ka
dar ve bu mükalemelerin devam 
edeceği müddet zarfında Cemiyeti 
Akvama miiracaatta bulunmama
j"a karar veraıitlir. 

Atina, 17 - Yeni Ankara ıe
flrine verilen talimat hakkında aı
kı bir ketumiyet muhafua edil
mektedir. Bununla beraber iyi 
malumat alan mehafilden tereşşüh 
ettiğine ıröıe bu talimat arasında 
pasaport mesdeslnde eıki Yunan 
noktai nazarında lsrar edilmekte· 
dlr. 

Sefir Yunaniılan larafındl\11 te
diye edilecek mübadil emlak far
kının ter)"idi meselesi hakkında 
da talimat almıtbr. 

M. Pollhronyadiae mütemmim 
talimat almaıına IOaum kalmamak 
ilzere salahiyet verilmiştir. 

• •• 
Atlaa, 17 - Adalardealzinde 

Türldyeye karfı bahri hakimiyeti 
temin huıueunda Yuaan hükllme
tlnln ittihas etmı, oldutu HD 

kararlar efkarı umumlyeyi tatmin 
edecek mahiyette detildlr. 

Halkın ve gazetelerin gösler
dltl umumi hoşnutluzlutu na
aarı dikkate alan hükllınot bir 
tebliA' ne,rine mecbur kalmıştır. 

Bıı tebliğde hulasaten denili· 
yor ki • Yıınanlltaaın bahri fai
klyeti ihlil edllemes. Türkiyealn 
bahri teılihatı ile yarıı yapmıya 
da lüzum yoktur. Bir kaç hafif 
gemi, bir kaç faıla tayyare ıeva
hillmid müdafaaya kafidir. Türk 
gazetelerinin Sakız, Midllll ve sair 
adalar hakkındaki •~triyatı kimıeyl 
korkutmamalıdır. 

Klm.e ıulhu ihlal et•ek arzu
aunda değildir. Bu arzuda Al
manlar bile bu11a muktedir ola
mazlu. 

Bahriye mütehauıslarının da 
ı,tlrakile Akdenlzde aon bir içti
maı mQteakıp neıredilen bu teb
lltde hiç klmıeyi tatı1ıl11 elme
mlıtlr. 

Berlinde tevkifler 
Berlin, 17 [A.A) - Prusya ve 

Sakıonyada belediye intihabatı 
aükun içinde yapılmıştır. Berllnde 
337 kişi tevkif olunmuıtur. Zabıta 
ıiikün ve huzuru iade için 20 defa 
müdahale etmiştir. Nllmayif ya· 
panlardan 4 kiti yaralanmı,tır. 

Breılivda komüalıtler bir aı
ker öldiirmüşlerdir. Berllnde ve 
Brandcburgta intihabata i'tirak 
eden müntahlplerin yüıde ıekseninl 
bulacağı zannolunuyor. ilk netice
lere göre komüniıtler müfrit 
milllyetperverler, iktisadi fırka 

menıupları izalıklannı artırmıılar

•Temup,, kardeti Ha11a bat·
rarak: 

- •Tebtcngrl,. diln beni diz 
çökmej'e mecbur etti. Şimdi ken
dlalle boy ölçüşmek istediğim za
man yere yatmı,, kalkmak lıle

miyorl" 
"Munlit" ve evlatları çadınn ka

pısına geldiler, dışarıya baktılar ve 
ıihirbuın cesedini gördüler. Bu 
manzara karı111nda, elem ihtiyar 
reiıin ruhunu alt üst etti ve "Ti
mucin,,e dönerek 11Ey Han! bugü
ne kadar sana hizmet ettim!,, diye 
bagırdı. Sözlerinin mana11 açıktı 

Ye altı oğlu birden Moğolun üze
rine çullanmata haıırlandılar. "Ti
mucia., ayata kalktı. Silahı yoktu 
ve yurdun ancak yegane metha
linden dışarı çıkabilirdi. imdada 
çatıracak yerde, kızırın cengaver
ler•: "Çekilin, diye bağırdı, çıkaca
ğını!" 

Bu nagehan! emir kar1111nda 
'aşırarak hepıi çekildiler. 

"Timucln., çadırdan çıkb Ye 
cengiYerlarlnln karakol yerl•e 
vardı. Buraya kadar me1'ele, kır
m111 saçlı Hanın başı etrafında 

çalkalaaan bitmes tükenmeı kav
galar hidlseainden ibaretti. O 
milmkün oldutu kadar, "Mu•llg" 
kabilesile kanlı bir huıumetten 

içtinap etmek istiyordu. Sihirba
zı• cesediae atfettiği bir nazar 
"Tebtengrl., nln öldilğll hakkında 

kendlılnde kanaat hisıl ettl.Yurdu
nuıı ceHdl göstermiyecek tekilde 
yerlal detittirmelerini ve methal 
perdHinln 11m 11m 11kı kapatıl

maıını emretti. 
Ertesi gece, çadırı• tepeılndekl 

baca deliğinden ıihlrbaı rahibin 
cesedinin çıkarılıp alınması lçia 
adamlarından ikisini gönderdi. 

Kahinin akıbeti hakkında or
.ıu adamları ara11nda merak uyan
mata batlayınca, 0 Timucin., methal 
perdesini açtı ve onları tu ıuretle 
tenvir etti: 

•Tebtengri,, kardeılerim aleyhin
de ıuikaat yaptı ve onları yurdu. 
Şimdi, ıemanın cinleri Ye perileri 
de onun ruhunu, hem de YÜcudünü 
ortadan kaldırdılar." 

Fakat yalnız 

• Munlig "e' atır 
etti: 

kaldıkları zaman, 
bir ,ekilde hitab-

-"Çocuklarına itaat ilğretme
mitıln, halbuki buna çok ihtiyaç• 
ları vardı. Bu adam kendiılnl be
nimle müaavl yapmata kalkııtı 
ve binnetice, baıkalarına kartı 

yaptığım gibi oaua da Yllcldinü 
ortadan kaldırdım. Sana gellaoe, 
her hangi ahval ve ıeraltte ıenl 

esirgemeti vadetti•· Blnaeaaleyh, 
bu meaele kapan 11nl,, 

dır. 
• Maahaza, durup dinlenmeden 

Berlln, 18 [A.AJ- Almanyada birlbirlerinl kovalayan, eun büyük 
icra edilen belediye intihabatı ae- hiziplerin vahti botuımuı Gobl 
ticeleri eski latlhabata nazaran kabileleriala harbi, 11lhayetlizdl. 
daha faala müntehibin lttirak et- Motollar hili en zalf halklardan 
mit olduğunu göstermektedir. y af. biri idiler. Buna raj"men Hanın 
nız milliyetperverler ıoıyallıtler bayrağını timdi yüz bin çadır 
hemen hemen her yerde kazanç takip ediyordu. 
kaydetmişlerdir. Soıyallıtler ile Meharell kendlılnl koruyor, 
komüniıller, Berlinde mutlak bir mağrur cesareti cenriverlerine şe-
akıeriyete 1ahiptirler. 224 i•alıktan Yk Yeriyordu. Ve geceleri, rahat 

büyüyen ıürülerl, mucibi memnu
niyet bir ıurette artıyordu. Otuzu 
ıeçnıiş, kuvvetinin tam lnki~af de
vrinde idi ve eskiden kendlıl "Ye
aukai,.nin yanında gittiği gibi, şim
di, evlatları da, kendilerine bir 
kadın seçmej'i düşünerek, onun 
yanında atlarını koşturuyorlardı. 

Mirasını, yav•• yavaş dü nu:in;arı~ 

nın elinden almı,, onu muhafaza 
etmek iıtiyordu. 

Fakat zihninde ba,ka bir şe)", 

yarı teşekkül etnıiş bir plan, ya
rım ifade edllmiş bir lcm~nni 

vard1. 
Bir gün mecliıle dedi ki: 
-uBüyüklerimiz, biı.e, daima, 

ayn kalp ve fikirlerin bir vücut 
letkil edemlyeceklerinl söylediler. 
Fakat ben bunu tahakkuk cttire
cejim. Nüfuıumu komşularıma da 
teımil edeceğim.,, 

"Zehirli cengherleri.,bir kabile 
konfedera1yonu haline dökmek, 
kabile dütManlarını tebaası baliııe 
koy111ak... T a1avvuru bu idi. 

Ve bunuıı hakikaten çok bü
yük olan aabn ile tahakkuk ettir
m.,ğe koyuldu. 

"Gupta,,üzerinde bay-
rak dalgalanınca! 
Göçebe hiziplerin harpleri vak

fesiıdi: Tatarlar ye Motollar, Mer
kitler ve Kerailler, Naymanlar ve 
Uygurlar, Katay ıe<ldiçinden 

Garptaki Orta Aıya datlarıaa ka
dar yüksek çayırlar üzerinden fe
çiyor ve aeçlyorlardı. Fakat bu 
harpler bizi alakadar etmez. 12 inci 
asır ıonuna weliyor ve UTfmucin,, 
eslifının rayrimümkln dedltl ,e. 
yl tahakkuk ettlrmeğe utrafıyordu. 
Kabile konfederulyonu. 

Bvnda muvaffak olmanın yagii
na çaresi diğerler üıerine bir ka
blleain falkıyetinl tHI• ataıektl. 

Karaltler " Katay " ın cenup 
kapıları ile garp ara1ındakl ller
vaa yolu llzerinde bulunan kendi 
••birlerinde iktidar muvaaeaeai 
denebilecek olaa ıeyl ellerinde 
tutuyorlardı. "Tlmucla,, ıibl ittifak 

etmek üzre ırfdlp"Ertutrol,,u meıbur 
" Jean le Pretre ,, 1 buldu. 

Motollar ,ımdl böyle ltlr te
ıebbülte bulunmasını keadlıine 
mllalt ııöalerecek derece kuvvetli 
buluauyordu. 

"Ey pederim, .. nlo yardımın 

olmadan, hırp&lan•akaızın keadi
mi muhafaza edemiyorum. Sana 
ırelince, ıen de, benim doıluğum 
ve fedakirlıtı• olmadan ya-
ıayaraanın. Sahte kardetlerin 
n lıalazadeleria memleketini 
!stili ederler ve otlaklarını payla
tırlar. Otlun bunu timdiden an
lıyaoak kadar akıllı değildir, fakat 
diiımanlarıa muzaffer oluro iktidar 
da, hayal ta onun elinden alınır. 

Halaimlyetlıaizl ve kendimizi muha
faıa etmenin ye:zine çaresi, hiç 
bir feyin kıramayacağı bir doıl

lukla blriblrlrab:.e batlaamaklıtımız-
dır. Eter ben de senin oğlun olsa 
idim, her lkmiz de emniyette bu
lunurduk.,, 

(Bitmedi) 

121 ine malik l:ulnnuyorlar. uyuyabillllyordu. Hanlık verıriıile 
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Bursa kaplıcaları 
Buna 19 - Yalova kaplıcala· 

rındaki faaliyet, tehrlmiıdeki kap
lıca ublp ve müalecirlerinl pelı 
ziyade alakadar etmektedir. Buna 
kaplıcalarının sahipleri, Yalova 
ılıcalarında tetkikat yapmağa ka
rar verdiler. Karar tatbik edildi. as 

Yazan : Kemaıet:t:ın Şükrü 

N .. rettin Hocanın lıayatı huıu
aiyeaine temas eden bu noktalr o 
kadar çoktur ki bunlann ber fıkra· 
sını ayrı ayrı yazmak, teşrih etmek 
eserinıizi bir fıkra kitabı vazi
yetine sokar. Halbuki maksadımız 
haıkın ruhunda yer bulmuş ve 
tutmuş olan Hocanın huıuıi haf'·· 
tını yazmaktır· Onun nerede dot
cutu, nasil ve nerelerde yaşadığı, 
noıl tahıil ettiği, nuıl ve kaç 
defa evlendiıP, karılarından neler 
çd.tiği bu eserimizde mümkün ol
duğu kadar etraflıca tafail edildi. 
Hocanın biri kız biri erkek iki ço
c~ğu oldu. Kızını gelin ettiği za
man bıle y•plığı tuhaflıklar lulhe 
&eçmiştir. 

Hele, çarııda satılan bir inetin 
•atıf ıeklinden cesaret alarak kı
zını lotemete gelen gılrüclilere: 

- Hiç çekinmeyin, kıa oj"lan 
kıı altı aylık ğebeclir demesi fıkra 
~alinde biiyl!k, küçük her kesin 
atırında dır. 

Nurettin Hacanın hayalı huıu
•IJeılnde en mühim kııımlardan 

la11 zamanı , diterl de Kürdlataaa 
aeflr olarak laaaıı keyfiyetidir! 

Temirlenge alt bir lıkrHını 0 
kledelim. •· 

Bu zalim adam Ak,ehlre gel
diği ıaman methlni ltitlitl Hocayı 
görmek iıtedi: 

- Çağırın ıu adamı bakayım! 
Dedi Hoca Tenıirlen~n yanına 

reldi. o öyle saltanata filan ehem
miyet veren takımdan değildi. Lau
bali bir halde Temirlengln yanına 
glrmltti· 

Temirleng, oturduğu yerden 
kımıldanmadan Hocayı karşıladı. 
Bir ayağını uzatmıştı. Öbür ayağı 
esaaen yoklu. Hoca hiç aldırıf et
meden kar,ısına oturdu, ayağın bi
riılni allına kıvırıp öbürünü tekllf
rizce uzatb. 

Tatar hükümdarı buaa bir kıı
dı. Kendi kendine: 

- Haydi ben muıurum. Bir 
ayağım yok, öbür ayağımı da 
uzatamıyorum, bu adamın yaptı&" 
açıktan açığa terbiyealalik.. Diye 
dütündü.Maa •fih ıealnl şıkarmadı. ı 
fakat terbiye& zliğini Hocanın yü
ıine vurmak ıçin: 

dedi, 

are11 çok olmasa gerek .• 
Hoca, Tamir bey ile kendi o

turduğu yer ara11nda ki mesafeyi 
hesaplıyarakı 

- Evet.. Dedi, ancak iki üç 
arşınlık bir mHafe var. 

Blras sonra Temir beJ tlddet
le Nuraltinln ıuratına dotru ak
ıırdı. Hoca: 

- Paditabım, dedi laıaaıa ıu
rab- dogru ak11rmak ayıp deA'll 
mi? 

Bizim diyarda ayıp değil. 
Temlrlenırin bu cevabı üzerine 

Nasrettin kuvvetle yellendl. Tatar 
padışahı ka,larını çattı: 

- Ayıp değilml? 
- B!ıim diyarda değil. 
Batkı bir gün Temirleng, ha

mama davet ettiği Hocaya ıordu: 
- Benim kaç akçelik kı:tme-

llnı Yar? 
Hoca cevap verdi. 
- Beı yii• akçe .. 

demesi ünrlne: 
- Zarar yok . Buraoı Kürdiı

tan, Kürtler türkce yallenmekten 
bir fey anlamazlar. 

Cevabını vermeıl çok maruf
tur. 

• • • 
Hocanın en çolı: korktutu ıe-

yln ölüm olduğunu yazmıştık. 
Nihayet ihtlprlık aainde ölllm 

gelip kapısını çaldı. 
Hoca bu aefer muhakkak öle

ceğiai anlaınıştı. Fakat hiç üzül
medi. Apteıtini alıp aoıı dua11nı 
yapmıya baıladı. 
ıordıılar: 

- Hoca efendi, aen eskiden 
ölümden korkardın, hatta likıdı-
11nı bile işitmek iıtemezdln. Şiın

dl biç aldırmıyonun. Bunun ıır 
ve hikmeti nedir. 

Hoca: 

- Ama yaptın ha .. Belimde ki 
fıtam yalnız be, yüz akçe eder. 

Ben de z11ten o fıtaya ba
ba biçtim. 

- Evlatlarım, dedi, o ı:amanlar 
bütün telAıımız buıon kerteye gelnıe 

1 ınek içındi. Şimdi artık olan oldu. 

Bunlar da gö• eriyor ki Hoca 
zalim Temlrleagln lmü kartmn
da bir fütur getlrmedP.o lıak 'Ve 
"alkıa laraf,nı aiıyor<l. 

Kürd!st na ıeftr "•dvru -z.r,'J. 
iıe pek çok garip fıl<rt •" vak'~
hırı vardır. Hunlar ar11,.•naa eı:cü. 

mle yellendig! bjr ııra.ıa 
şınıa: 

- Hoca ne yoptı._ , 

ukada- j 

Azra 1 k pıya dayandı, Ahiret lıa
zırl•t•nı görmekten l;a~ka çare k • 
mad• .. 

l-1oca, ahhap:arı, kendis~nl 50 .. 

ven kom,uları araaındn gözlerini 
eğıcndlgı ve tğlendırdlği hayala 
1! paj. H""tırası ·ae asırl•r<laobt'rJ 
1111•.ınJEıır~'l hem ("P.'leıJr.t htıı atı· 
ftluıc~ •ntY~\lU oıuu \le u.lmakt .. c a 
devam cd~c~k. 

A!!ah rahm~t etaan! 
(Ritti) 

Bu tetkikatın verdiği netice, 
Yalova hamamlarını ltletme işini 
kendilerine verilmesin istemek 
olmu,tur . 

Buru l.amamcılan,n bu it için 
oarfedecekleri parayı da !ıesap 

etmi1ler "" vekalet nezdi•de le
ıebbüıe girl,mişlerdlr. -Bulgarlar ne yapıyor? 

Pariı, 18 [A.AJ - Journal ır•
ıeteıi yazıyor: ftulg uların Sofya
da bir hükumet buhranı ıuhur 

edeceğinden daimi •urette bab•~
d<'rek giriftikleri tehdit oyuırnnda 

devam etmemin muv~fık oimıya

catını n.11lamış olrnall'!rı ruuhterr:e!
dir. M. Boı.:roff ile l'ıl. Moloff Bul
garlitanın ~eçen sen~ tediye ınec
buriyt0tinde bulundutu taksitin ya
rısından ,. zgeçmek ıuretile mu
tedil bir •ıya et tP.kip etliğini ia
pat eden buyi.I: de, itlerin doıtiu
guna ic3yne<1 cck bir vaıiyette 
bulu._madı~ını pe ala bilirler, 

Hus uuaki Runılr 
Mo•kc.u, 18 [A.AJ - Kafkas

y:ı ve Kırı lı 50 bin rum Ruıyayl 
te h tmek arz.uaunu iıhar ve paaa
poıllarını talep elwitlerdir. 

lnti ıar 
Pangalh eczaneı:nde ça: 1an 

Kevork isminde bir genç lrnkayin 
yutmak ve henilz tesbit edilemi
} en bir ı bir içınck surctile inti
lııra tetebbüı etmit ve tedavi al
tına alınmıştır. -Çt- ubt>rlitaş h!lrında 

Çemberli t:ı~ta''Nermin B~rın,,a 
gden Bursalı Al.met iı:ninrle 

bi<i bar sahibi Sadi beyin rakı 

vcrmcmesind~n müteessjr~n Sadi 
beye bir d sill\h atarak l:açmı~tır. -

Canı kıranlar 
Talat ve 

Kuınkapıda 

dükka,unııı 

için pollıçe 

Nuri iımtode iki ki~i 
meyhaneci l.-t>o;::.ın 

camlarını kırdıkları 

yakalanını,lardır. 

llırsızlık 
Hasköyde oturan Fatma hanı

mın evıne sabıkalılardan Mehmet 
ı iıminde biri ıı'rmiş 

de, çorap ve saire 
mıttır. 

ve beyaz per
çalarak kaç-

Yan• ın 
Un kapanında kerrstecllerde 

Anutaıın çin:.~nto depoıunda bu
lunan kilkürt ve pamukların her 
nuıl1a tutuşma11 yüzünden yangın 
çıkmıtsa da yetişen itfaiye tara
fından ıöadürülmüttür. Yangının 

nasıl çıktığı polisçe tahkik edil
mekleclir. --Cerh 

Bayaııtta çatal hanında kun
duracılık edea Hallt gene ayni 
handa kun.ıuracı Cemali bıçakla 

yaralamııtır. Halit poliıçe yaka
lanaı,tır. ---Kaza! 

Kadıköyde 3209 numaralı oto
büıe binen Gedı. kaymakamı 

Halit bey bir aralık lıer naıılıa 
otobüıten dll,müş Ye derhal öl· 
müftür. Otoblls toförü tevkif edll
ıalı ve tahkikata başlanmı,tır. 

Hava yolları 
Mamey " Nijer ,. 17, [A.AJ -

Fran1ayi Madagaskar& hava tarlk
lle bağlıyan tayyareci Fallly, Rej
lnHI ve Manot, Zinderden Mla-
111eye gelmitlerdir. 

Meksikoda arbedeler 
Meksika. 17 [A.A) - Ötle Ü· 

zeri bir kaç arbede vuku bulmuş
tur. Şehir 16 mıntakaya aynlmış

tır. Buralarda devriyeler gezmek
tedir. içki satılan yerler dünden 
ltlberen kapatılmıştır. M. Ortlıru

dionun intihap edileceği zanno
lunuyor. 

• • • 
Mekıiko, 18 [A.A] Dllnkü 

karga~alıklar eına11nda bütiln 
Mekıikada 19 kiti ölmüş, 50 kiti 
yaralanınıştır, Maamaflh, yükıek 
•emurlar intihabatın nlobi bir ıil
kun içinde cereyan etmit olduğu
ıöylemektedirler. 

Eski reislerden Kalleş ve Ober
gonun milli lhlllilcl fırkasının 

narnıedi olan M. Orteı Rubln nun 
daha şimdiden büyilk bir ekseriyet 
tarafından relı intihap edilmi' ol· 
duiu muhakkak ıannedilm~ktedir. 
Fakat rakibi olan M. Buconclos 
un taraftarları M.' RiLio un dost• 
farının binlerce müntehibl tehdit 
ederek rey vermekten menetmif 
olduklarını ıöylemektedlrler . 

Parçalanan tayyare 
Ajakıiyo 17 (A.AJ - Marsllya 

Tunus seferini yapmakta iken ka
zaya u!':rıyan ve dün enlrnzı bulu
nan Fransız ticaret deniz tayyare
ıinln içinde üç kiti bulunuyordu. 

~ 

Bir müsademe 
Meksika, 18 (A.A) - Vucon

celliı taraftarlarının daireai önün
.ıe bir müsademe olmuş tabanca 
teati edilmiş Vasconcelliı tarafla· 
rfarıı:dan üç ki;i ölmüş ve bir çok 
kiti yaralAnmıştır. -

n.uısya ve Çin 
Tokyo, 18 [A.A] - Şarki Çin 

timendif~rin;n ~arp ve 'ark mın-
1 takalarıAda Sovyetlerin yenid~n 

fu);ytte !.atladıkları hildiriliyor. 
6 Sovy t tayyaresinin Çinliler tn• 

rafından yapılan 'ılutangiy•nk 
tay; are kararırahına 30 kader bom• 
ba altıkları •Öyleniyor. Dalenor 
mınlakuında Çin ve Rus kılaıttı 
ar"'ında şiddetli bir muhanbe 
vuku bulmakta oHuğu da rhayet 

olunuyor. 

Yeni bir tayyare 
Pari•, 17 (A.AJ-1000 beyıpr kuv. 

., tinde yeni bir deniz tayyar~sinin 
tecrübesini yapan Payu ıutle 

590 kllomevedea fazla bir ıür'at 
elde etmi,tır, 
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Silahlanmakta olan Lehistan 

Lehistan sı.rtın.da en büyük askeri yük 
taş1ya1ı Avrupa devletleri1ıden biridir. 

18 1,eşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatları 

Bu hafta ar 
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Öniimlizdeki Cuma güııü 1ik J kümede yaptığı ilk maç olacaktır. 
maçLrının ikinci haftası mÜt;il· , F'ena bir te adüf İstaııbulsporun 
baJ..alarrna dev1m olunacaktır. 1 karşısına kômcııin en kuvvetli ve 
1 ı,. t 1ire mı1.:ıran yapılacak mü- en hazırlıklı ekiplerinden birini 

1 .ıkcılar ~urılttrdır: çıkarmaktadır. 
\ efa • Galata::.aray, Be~i ktaş - Be~iktaş bütün mev~imi antre-

Lı ınlıul&por. norlc-ri Her Zingerin idaresinde 
;'upiıc }O" ki glinün en ehem- çalışmakla geçirmişlerdi. Bir ay 

ıuı 'LIİ mJçı \ cfa ile Gal..ıta ara- mcktum tutulan bu faaliyetin 
'ın . ap c..ı~ı mi.ısabaka olacaktır. temin ettiği istifade cuma günü 
\'fa gt ı;ı n cuma Ft'nf'rhahçe ile anlaşılacaktır. 
)ııptı ·• ırı ı-.ta çok rniıkenııncl bir Pazar liki 
ü) u ı oyn.mıış, hatt.ı galebe ihti
ınJı.ııc J .Jc yakl.ışmı~tı. Galatu-

Tiflis'te çıkan ruaça "Zarya 
Vo.toka,, gazetesinin 26- X -929 ta
rihli nüııhasınde şu semame ile ya
zılmı' olan bir makalede denili
yor ki: 

" Muasır Lehistan keskin bir 
iktisadi buhran geçirmekte ise de 
sırbnda pek ağır askeri yilk taşı
makta devam etmektedir. Lehis
tan Harbiye Nezaretinin bütçesi 

1 
derdi.Fakat Romanya ile askeri u

yufma n~ticesinde Lehistan sekiz ya
ya,bir de atlı romen fırkalarının yar-

dımına ı;ivenebilecektir. Harp za-
manında leh. ve romen fırkalan tek 
bir ordu teıkil edecekler ve akt
olunan gizil muahedelere göre bu 
ordunun bafına FraDıı:ıt kumanda 
heyetf geçecektir. 

1 

ı Jngiliz lirası 
1 Anırrlka dolar 

1 20 l'uuııın dnıhmı 
J Almaa rmybf mark 
l Avueturya vilinl 
20 l..ry Ruınan}ıa 
20 l..e•ıa Bulgar 
1 Feleouık Rlorlo 
20 Franııız: franJu 
20 Jtalyan llrf11 
20 . 

urun Çek l!lnnk 
l (ıru netlıı ııÜ'liye 
1 7.loll l.r.hi •tan 
!?O IHuar Yogudııvya 
20 Bdçika frankı 
1 Pcz:aıa hpanya 
20 h•içre frankı 
1 Mecidiye 

10-33 50 1032 
211 211 

55 55 
50 50 
30 so 
25 2:; 
30 30 
85 85 

166 50 1(6 
221 221 
125 125 

24 2f 
74 s 74 

1171 
s !17 

30 25 " O 
819 a'i9I 

Ttıhviliit 

50 ~ ~ı l Tt'rtip (A.B.~) 
• '<C $:} 
, C C.. 2 ,. (D.E) 

-o 
~~ {D ;" 3 ,, (F.J) 

5 

Galata labtelıırz O. l'. 
ltJtnnbul trıum·ay Ş, 
IUht Dok. Ant. 
Üahiidıır Kadıköz !u 
Jetaobul a11o::ı lm Su 
Errl;U l\lndL'ıl 

il isse sı•nedatı 
50 = 
50 = c: 

ııı;
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it bankaeı 
Mlilga itibar. Mili 
Oaanaulı Dk. 
IUilll fit ti :u Rk. 
Tie.ret l'f! ııaoa)i 
Eaııaf Bk. 

~ 
Şirketi Hayriye 

37 

nra Hn 11 ;tihcteu idmansız ve ck-
5İk huluı ması Vefanın vaziyetini 

Cuma likirıden .maada ayrıca 
bir pazar !ikinin tesisi ve buna 
karşıyakıı kulüplerinin de teşriki 
tekarrür etmiştir. Bu like Fener
bahçe, Galatasaray, Beşiktaş ku· 
lüpleri ve Pera, Kurtulu~, Ma· 
kalu takımları iştirak edecektir. 

üç sene zarfında ( 1926 • 1929 ) 
554 milyon zlotiden 795 milyon 
zlotiye çıkmıştır. Lehistan kara 
ordusunun miktarı 1923 senesin 
de 255000 kişiden ibaret iken 1928 
ıeneııinde 300,000e çıkmıştır. 1923 
senesinde Lehistan ordusunda 120 
tayyare varken, 1928 senesinde 
tayyarelerin adedi 290 a çıkmıftır. 

1923 senHinde Lehistan 'da 
pek kötO tcchf z edilmlt olan 
8 - 9 askerf hnalAthane vardır, 
1929 seneılnde lae eakl, lmalit
hanelcrln genişletllmealn.den ba,. 
ka, 15 tane yeni lmalithane ln•a 
edilmiıtfr. 

Tertip edilen planlara göre, bu 
kuvvetler fİmal tarafından Fransız 
filosile taarruza geçecektir. Fransız 
ise k ndl tarafından Leh-Romen 
ordusuna mOhlmmatı aıkerfye, cr
kina harp :ıtabltleri ve lüzumu görü
lürse, Fran11z askerleri gönderme
ği taahhut etmlttır. Fransa'nıa 
Dançig ve Gedin tarikile Stanislav 
ve Tarnapol'a glSnderdfği ealiha 
ve mQhlmmatı askeriye tran•por
lan hakkında arbk e•zetelerde 
yazılıp geçti. 

1 

Çek 

Londra 1 Ieterlin ı 035 
Nfryork 1 türk r ... no 

501035 " Tem.-tto 

çok kolaylaştırmaktadır. 
Esa:,cıı \' cfa geçen sene bile, 

Galatasaraym çok kuvetli olması
na rağmeıı. iki Jefa beraberlik 
teminine muvxffak olabilmi[?lİ. Halterci Cenıal 

Bc.ikta;;; • İstanbulspor maçı 
eııelerden beri tak ip ettiği hedefe 

yakla~an İstanbulsporun birinci 

Maruf ve kıymetli haltercimiz 
Cemal bu yakınlarda . bir rekor 
tecrübesi yapacaktır. 

zınir spor koııgresi toplandı. 

Yeni futbol heyetinin lik maçları 
hakkında vereceği karar merakla 

bekleniyor. 
Mıntaka por kongresi gele-

cek sene toplanacaktı, fakat atle
tizm heyetinin istifası ve müfrit 
kulüpçülük yüzünden yanlış ka
rarlar veren ve biloetice umumi 
bir hoşnutsuzluğu kazanan futbol 
heyetinin istifa ve devamsızlık 
yüzünden inhilal etmesi üzerine 
bu sene toplanmasına ve teknik 
heyetlerin intihabına mıntaka 
heyeti merkcziyesince karar ve
rildi. Geçen Cuına kongre C. H 
fırkası binasında toplandı. Kon· 
greye mıntaka reisi Vali K!zım 
Paşa riya et etti. 

Bu vaziyet kar§ısında müna
kaşaya yer veriluıedi ve derhal 
intihabata geçildi. 

demek olan lik müsabakalarının 
artık bundan sonra iki devreli 
olmasına imkan kalmamıştır . 
Yeni futbol heyetinin yepyeni 
bir yoldan yürüyerek futbol ha
yatına taze bir ruh vermek: iste
diği anlaşılmıştır. 

Altay,Sakaryaya mağlup oldu
ktan bir hafta sonra K. S. K. ile 

karşılaşmış ve berabere kalmıştı. 
Bu hafta lik maçlarının arifesinde 
bulunmak dolayisile oyuncuları
nın ekzersizsiz lı.almnmaları için 
bu iki takım A ve B namilc 
iki muhtelit takım yaparak 
Sakaryayı ve ikinci küme şampi· 
yonu Sebatı karıılatmağa davet . 
etmiıferdi. Davet k:ıbul edilmiş 
ve maçlar geçen cuma yapılmıttır. 
B muhtelitleri mütevazin bir oyun 
gösterdiler. Neticede Altey - K.S. 
K. muhteliti 2-1 kazandı. 

Parla ,. Frank 
50 0,(7 HaUç vaputlur An 

An. D. Y, )olu 
2 72 

1926 aeneılnin sonlarında Le
histan kendisinin topcu kuvvetle
rini baştan başa 7S mllimetrell fı. 
ransız toplarile teçhiz ettf rmlttir ki 
bu top Avrupa ordulannın en mü
kemmel topu addedilmektedir. 
Buadan başka Lehistan kendisinin 
dat ve ağır topçu kuvvetlerini de 
Fransız 6rneği toplarla teçhiz et
meği düşünmektedir. 

Alman matbuatı Lehistan'ıa as
keri hazırlıklan hakkında şu ma
lumah vermektedir: Lehistan, So
vyet Ruaya hududuada üç kolordu 
bulundurmaktadir. il inci kolordu 
Lemberg'te, 11.incl kolordu Labia' 
de ve lx.uncu kolordu Bere1t-Lf
tovsk'ta bulunur. Bu kolorduların 
teşekkülüne doküz yaya fırka, bir 
tane atlı fırka ve üç tane müsta-
kil atlı tabur girmiftir. Bu askeri 
kuvvetler. lüzumu kalinde, Prjfe. 
mltie'deki X.uncu kolordu ve bir
çok ihtiyat fırkaları tarafından 
tak~lye edilecektir.Lehistan'ın şa. 
rk tarafındaki bu askeri kuvvet
lerinin bundan fada takviye edil
mesi kabll olmua gerektir. Zira 
bunun için Almanya huda<lundakl 
askeri kuvvetleri çekmek iktiza e-

Hakkı, Hilmi ve İsmail gibi defa
tla İzmir ınuhtelitinde yer almıı 
oyancular vardı. Buna mukabil 
kar§ı tarafta yalnız kaleci nıubte
litte bulunmuştur. Buna rağmen 
Sakarya - Sebat' m genç ve müs
teit oyuncuları rakıplerinin kati 

Leh harpcllerİDİa Ukrayna'yı 
Sovyetler ittihadmdaa ayırarak 
sözde müstakil bir Ukrayna Dev
leti kurmak laahkıadalcl plinlan 
da malümdur. Bu planla alikalı 
olmak üzre, Lehlataa umumi er
kAnı harp dairesi Lebistan'da ika
met eden Ukrayna muhacirlerin
den ayrt ca Ukrayna alaylan tef
kil •tmete batlamıtbr. Bu alay. 
lan sabık ear orduınna mensup 
Ukrayna zabirlerl kumanda ede
cektir. Bu alaylardan. altı fırka 
kadar teıkil edileceği tabmia edil
mektedir. 

Son zamanlarda Lehistan 'da 
faılst askeri blrlilderinin adedi 
gittikçe artmaktadır. 

Bu bl rlikler ordu dıtındakl çok 
kudretli teşkilatlardır. Orada genç
lik askerlikten evvel askeri hazır
lık ve ihtiyat aıkerleri miltemmirn 
talimat görüyorlar Küçilk zabitlik 
bazırlı ldarı da orada rörülmekte
dir. Bunun ne derece inkifaf etti
ğini fU rakamlardan görüyoruz: 
1923 senesinde Lehistan askeri bir
liklerinde 15000 kitlbulunuyordu, 
şimdi fae, böylelerini• mfktan bir 
milyona çıkmıştır. 

Mila- • Lire 
.BerUu • Marlı. 
Sofya 
Brl!keeJ 
Amıtirdaıa 
Claeyro 
Pras 
Viyana 
Madrft 

Val"fu•a 

• 
• .. 
• .. 
• 
• .. Peze 

Zelo 
Adoa ,. Drahmi 
Rükr"f 20 Ley ICuru 
!Uoılı.ova l ç...oacoı 
Belgrat tflrk ifratı IHn. 

lstikraslar 
istikrazı D. vadeli 
Diiyoou mınabhede 
llı.racılyeU demt.- yolu 
1992 Cümnlklw 
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J90S TeclıluU Aakerly 

..,. { 1903 Tertip 
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1909 
ll89 .. 
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26 55 

~ 

97 25 
217 so 

harbettltl illalerde faaliyette bu
lunan ''MQdafaa ıurua,, ~u harbe 
İftf rak eden askerlere toprık tev· 
zl etmetl ü11tüae rılanştı, harbt)Je 
11ezaretl ise, bu topraklana tarki 
vilayetlerde verilraeılne dair ~r 
layiha tuzlm etti idi. Leh "9sad
ni~estvo,, ıunua temeli ifte llu su
retle atılmııb. 

1922 senesinla iptfda•ında 4· 
histan'da askeri "osadntlt Ierfa 
birliti te4ckkill etti, buadU: mak
sat farkf vllayetletl iltınar etmek
ti. BirliQ'in niaamaaslae •öre, "oa
adnik., lerln ıaü1elllh ocaklan te
hlike anlarında, hükOmet tarafın
dan gösterilen muyyea aoktalAl'a 
toplaamata muheyya bulunacak
lardır. OaadDik tetkilitlan batlı· 
ca ahaliıi Ak Ruslara lt6ç0k Rui• 
fardan ibaret olaa t•rld "voyevo
datvo,, (vlliyetler)de bulunmakta
dırlar. 

bir hakimiyeti altına girmiyerek 
bize çok heyecanlı ve mütevazin 
bir oyun seyrettirmişlerdir. Bu 
vaziyet gbsteriyor ki İzmir futbo
lunda takımların derecesi üzerinde 

Bizimle hemhudut olan mın
takalarda makaa<la uygun ftarzda 
hazırlıklar yapılan leh kumanda 
heyeti ain f aaliyetlni açık bir •uret
te göstermektedir. 1928 - 1929 ae· 
nesi bütçesinde 1800 km. uzuı:ilu
tuada araba yolları yapmak için 
tahsisat vardır ki buaların hemea 
hepsi ınemleketin şarki "Voyevo
dıtva'una (vilayetlerine) dütıaekte
dlr. Bu kabil yeni yolJar yapmak 
ve eıkllerinf tamll' etmek itleriae 
buj'ünden itibaren mehalü idare
ler ahali ve istihkam kıtatı celbo
lunmuştur. "Oaadnlk,, l,,r ltirlitl d.-.Iet 

tAl'afından vul hukuk ve ianüyaz. 
lara maliktirler. 

11 
9 

25 
1091 

26 
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.. .. .. ıoe 
Mudanya • Bana 
S.manu Sahil 
Tramvay 
1'Grlı.i1·· • ıııı 
fttlhrt 
fttmaı 

.. .. 
Şulı: eigorta 
Bockart 
Aııadol11 Aa. T. 

Balya ICaraaydıa 
Anla. Çlmea. 
Balürk8y ., 
Tfirk kömiir M. 
Mermer Tap Ş. 

Bua pa, alektrilr. .... tamettu 

fııkfidar· Kadıköy 
lmur mubba 
itıaabul 1'. A110. 
•Utttm dok. An. 
ittihat i~rmelld 
~arlı: mar eaa 
lıt. Kuaplan 
Reji (ba:u taaftye.) 
Türk tiit. A.o. 
DubU Türk., 
Ş.,k detir•eıı. 
Milli bir Matru.2 

l ıtO 

Tiyatro 

rülbedayl 
Tep..ıbaı: tlyatrosunda:Salı gilnü ak
tanu .aat 21,30 da yaln;z muallilll 
lerle talebel ,r• 

Katil 
3 perde 

Cuma günler matine saat 
15, 30 da ber cuınarteıi akıamlırı 
için fiatlarda tenzi1At yspılmııtır. 
Millet - Natlt B. ve Fıabri Beylet 

Voıvo 

l!lar- konser- dan• 

Fırka, futbol heyetine sekiz, 
diğer heyetlere ycdiıer namzet 
göstermişti. Reyler tasnif edil
dikte futbol heyetine: Bayrak
lıdan Süat, Altınaydan Bihter, 
Sakaryadan Retat, Altınordudan 
Mehmet, Göztepeden ebfJ, bey
ler atletizme Güzel lzmirden Ce
mil, Altmordudan Hüseyin, K. 
S. K tan Hikmet , Sakaryadan 
Zeki, Altınaydan Safi beyler. 

A muhtelitleri maçına çok ehe· 
miyet veriliyordu. Bir sene evvel 
olsaydı bu maçı tertip etnek hile 
mevzubahs olmazdı. Fakat Alta
yın Sakaryaya mağlubiyetinden 
ve ikinci küme birincisi Sebatın · 
birinci kömenin kuvvetli takımla
rından Göztepeyi mağlup etmesi
nden sonra enteresse etmesi pek 
tabii idi. Filhakika gerek bu 

çok değişiklik olması imkan hari
cinde değildir. - Mehmet Ali 

. Lehistan iatkkim kıtaatı ücret 
mukabilinde ataç köprüler yapm
ak itinde de lıtihdam edilmekte
dir. Şovyetler ittihadı hududu bo-
ylanada mevcut tat yollan vasi 
bir surette tamir etmekten başka, 
Lehfıtan Hükumeti yeal foıeler 
ln,a.ıaa karar vermff ve tatbika
ta da ıeçmlttlr. Bu yolların miln
tehalannın Ukrayaa-Lehiıtaa aıaı
n boylanada bulu•man pu ziya
de calibi dikkatfu. 

Bundan maatla, "oaadnlk,, ı.,. 
genit arazi uhJplerlnia muav~
tlne de mazhar ol111aktad1rlar.llra 
bualar oıadnfJderi kendileriala 
servet ve emllJderinlD emin mu. 
hafızlan addetmektedfrler. ~ehls. 
tan Hükümetl •• ••lllita.rlann 
muavenetlerine r•t•ea "oaatkal
ç .. tvo,,nun burG-e kadar elch e• 

Fa·anns tiyatroıu - Kcaaen pr 
t~z Mad .... 
Grey tarafİ•" 
d•n. Plyd0 

Matmazel le-

Bisiklete : K. S. K tan Fevzi, 
Güzelİzmircf.en Mustafa, Sebattan 
Mustafa Hilmi, Göztepeden Ham
di, Sakaryadan Mehmet Ali bey
ler, Denizciliğe: K. S. K tan Ta· 
hir, Altaydan Ahmet Hamdi, 
Bayraklıdan Hamdi, Gilzel İzmir-
den Cahit, Anadoludan Mahmut 
~ık beyler, Atıcılığa: Altınay
d!ln Cel!J, Altmordudan Zeki, 
Göztepeden Alaeddin, Yıldizdan 
Sıtkı, Sebattan Refik beylerin 
cçildikleri anlaşıldı. 

Heyetler bu hafta zarfında top
lanıp kendi aralarında vazife-
leri taksim edeceklerdir. Heyeti 
merkeziye intihabı bilahare ya
pılacaktır. 

mubtelitler maçı, gerek Alfaya 
olan galibiyet Sakarya takımının 
hu seııeki lik maçhmnda birincilik 

üzerinde büyük bir rol oynayacağını 
mubalcak kılmış gibidir. Kuvvetli 
müdafaası ve son maçlarda büyilk 
bir kabiliyetle ahenktar bir man
zara gösteren hücum battiJs Saka
rya bu gün İzmirin en kuvvetli ilç 
takımmdan birisi olmuştur. 

A muhtelitlerine Altay 6, K.S. 

Boks 
Boka heyetinden: 

Lebiıtan demiryolu inıaat pli
nı•da da bu yollann Sovyetler it
tihadı istikametinde yapı]muı diltl
nillmüttiir. Şimdiki fiinde mevcut 
demli' yolları va.ıtaıile Lehlıtaa 
bükuı:netl Ruıya ııaarlanna bel' giln 
d8rt fırka .. ker, Romanya ile bir
likte lae. S,5 fırka Hvkedebllecek
lerdlr. Ruayanın bu iki komtusu, 
plana çizilen demiryolunun İDfUanı 

dilen neticeleri pek o kadv •••· 
nuaiyetbaht delfldir. 

Ne olursa olson, bu müeueae, 
Lehiıtan'aın Sovyetl.,.. kU'fl laarp 
laazırlıklftn :ıdneiriatf eld laalkalan
nın birinden baıka bir feY detil· 
dir. 

IU3•1r· 
Boıton - Tepebatı - Klhlk _,, 

zlk - 111aeıtro Zeki Bef 
Gardeııbar - Variyete • O.-

kaban 
Kohot- Variyete ve mlalk 
Türkuvcu - Çayla daa• 
Parizyana - Alabarka au .. 

kouer 
Sinem• 

Elhamra - Zifaf •U'fl 
... u filim 

Melek - Ledl HamlltaD 
Şılc - Şeytaal rakkue 
Opera - Buhranlı ~•eelw 

ıeall fllfm 
Alka~cır - Akaayı farkta valapt 
Majik - Bradvvay 
A.ari - Şehvet "11yan 

Lik maçkırı 

K. 5, Sakarya 6, Sebat 5 oyuncu 
vermişlerdi. Oyun ikinci devrenin 
son on dakikasına kadar beraber. 
Hk göstererek karşılıklı dort gol 
yapılmıştır. Bundan sonra Altay 
K. S. K. muhteliti üçüncü bir gol 
daha yapmış i. e de bu bariz bir 
ofsayt idi. Karşı tarafın itirazı 
hakem tarafından kabul edilme
mekle tecrübeli bir kaleci olan 
Malik kaleyi terketmiştir . Bu 
vaziyet Sakarya · Sebat muhteJit
inin oyunu Ozererinde müessir 

Boksörlerin ve beynelmilel nı
zamnamede malum şartları haiz 
bulunan hakem, Menecer, orga· 
nizatör, muallim, maçmeykerlik 
lisanslarını şimdiye kadar alma
mış olanların yeniden lisans al
mak ve evvelce Jisans alıpta müd
deti geçmesi dolayısile hükümle· 
ri sakit olan liıans sahiplerinin 
ellerindeki lisansları teptil ettir
mek iizre ikişer kıt'a fotoğrafla 
Salı günleri saat on yediden, on 
dokuza kadar mıntaka merkezin· 
de Boks heyetine müracaat et
meleri akei takdirde Hıanssız faa
li yete hiçbir suretle mlisade edil
miyeceği ve bu gibilerle teşriki 
mesai edenlerin de tecziye edile
ceği ehemmiyetle tebliğ olunur. 

ikmal ettlkt .. ıoara,bunlann Ruıya 
hududuaa ıetlrebllecekleri fırka
fann miktara yediye çakacaktır. 
Lehlıtaaa, Çekonovakya ve Ro
manyanıa elblrlltfle btr hüyük de
mlry.ol hatb yapmak tasavvurunda 
bulunduklan ıon gOnlercle Avrupa 
gazetelerinde ya,zılmııtı. Bu hat 
Romanyanın cenubu rarbi kısmın
dan baılıyarak, Çekoı!vakya top
rağlndan geçecek ve Lehl&tandaki 
Strl kasabasına kadkr uzanacak
nu,. Lehlıtanın askeri yollar inşa-
11na germi Vf'rmeıi füphesiz, onun 
Franıız baş erkanı harp dairesinin 
rehberliği albnda Sovyetlerc kartı 
harbe hazırtanrnnsile aliikadudır. 

Santral - Gece •Üvarflerf - ~· 
fiyelu kıralı 

!!Jkıcnburg - Kedi ve k_.., 
ya - Bu llebr 
Dll lıterim. 

Nasıl ki İstanbul birinci kü
meye terfi edecek ve ikinci kü-
meye inecek takımlar mes'elesini 
halli halledememişse İzmir de 
ikinci küme birinciei olan Se
bat takımının birinci kümeye 
terfi edip etmiyeceği ve bu takdir-

de ikinci kümeye Altınordunun mu 
yoksa Gilztepenin mi tenzil ede
c ği mes'ele ini henüı intar ede-
medi. Bu mes'eledı futhol 
heyetini inhilafe i · ·r 1. 

Ve bu yüzdendir ki L" n 1 
iıaşl•nacak olnn Jik m .. çl nnm 
pr<>aramı altüst olmuştur. Mem
\eket futbolunda ciddi bir çalışma 

olmuş,<lördüncü golti yemiştir. 
Şurası muhakkak ki Altay - K.S. 
K. muhtcliti çok kuvvetli bir 
manzara göstermekte Jdi. Senele
rle İzmir şampiyonluğunu kaz nan 
bu iki takımın muhteJitinde Vahap 
Feyzi gibi milli maçlara i~tirôk 
etmi§ ve Halil, Mu1.affer, İsmnil 

Yalnız hakemlik lisansı ala
cakların boks kavait ve nizama. 
tına müteallik imtihanı vermele-
ri meşrut bulunduğundan arzu 
edenlerin mık atlarını teshil için 
22-10-929 Perşembe günilnden 
başlamak üzre her Pazartesi va 
Perşembe olarak haftada iki gün 
eaat 18 de Gnlataearay Kulübü 
idman salonunda bok kavait ve 
niznmatma dair kımferanslnr ve
rilecek ve harekAt ameli olarak 
ring üzerinde ~vstcr: ·cektir. Bu 
konferanslardan li ansı bulunan 
her boksör istifade edebilir( 

Şurası da kaydedilmelidir ki 
son zamanlarda gerek Leh matbu-
atı, gerek Leh hükQmeti "osodnl
çcatvo., mes'eleaine pek faz.la eh
em iyct verme e bııilam14lardır. 
Bu, eıki Rusyn'nın "kaznçeshv,, 
(kuaklık mes'elesi, gibi bir şey
dir, Lehlıtanda, onun Sovyetlerle 

dayımıklığı 
öh ti haiz 

Ekler - Namuı beliıı 
Pangallı - Zehirfi puıe taldffll 

koNedl S perde _., 
••tnte 

Panaromq_ .- Aari mGzika 
Etufal - V °"f! .. 
Aırl - Çere!'f 
Alemdar - k~çıh medenietl 
Jlil.N - Mahktmler genıls 

F'tttm ve varte• __.,,, 

ıy 



Sah eınısaını 
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Ç'Ortttmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'ederYe d§erin arasınd kaalan tefessühatı ve ufun?ti iz:ıle 
eder. Di~ ağrılarına, nezlelerine miini olur.Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır.Mikroplan imha ve ağızdan gelecek bertUrltt hastalı~ların ırayct ne 
ınani olnur Avrupada daima birinciliği alır ve hirinciHği diplomalarla musaddaktir. En bttyük mfikAfatı ihraz eder altun madalya ev nışanlar almı ~tır. 

Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu 

are piy 
VED.NCI TERTiP 
keşide 11 Kanunu evveldedlr. 

Hvc 
50 

-1 AMiVE:!"~ . 
00 LiRADIR 

yrıca: 

bu keşidede cem'an 

numara kazanacaktır. 

45,000 lira isabet eden "1967" numaralı bilet, lstanbul, Tanua, 

Maniııade satılmıştır. 

20,000 lıra isabet eden "40765" numaralı bilet, lstanbul, b:mlr, 
Samsunda ııatılmışbr. 

15,000 lira İ&abet eden "55494" numaralı bilet, lstanbul, Aıı

ta!ya, Bandırma, Samsunda ııatılm1şbr. 

12,000 Ura iııbet eden "37377,, numaralı bilet, lstanbul, Bursa 

Ceybu, İzmir, Bayındırda aablmışhr. 
10,000 lira isabet eden "26859,, numaralıbllet, lııtanbul, Edirne, 

Fatsa, lı.mlr, Karasuda ıahlmıttır. 

lı iesir ene·· eni 
dai--. ........... isinden: 

Susırlıkta müceddeden inşa edilen mektep binasında müteahhit 
tarnfındnn ka\aidi fenniyeyc tevfikan yapılmıyan aksamın tersini 
ınüceddeden hala inşası bina ve temellerde lazım gelen takviye 

imalatına nit keşifnameler muhteviyatı ceman 14238 lir 42 kuruştan 
ibaret olup bunların icrası kapalı zarf usulile 8 Kanunevvel 929 

tarihine müsadif pazar günü saat on beşte ihale edilmek üzere 20 
gün muddetle münakasaya vazedilmiştu. Talip olanların inşaat ve 
imalatrn ikmaline kadar bir beton arın'! mühendisi bulunduracağına 
dair teı:ıhhütnamesini ve dipozitosunu makbuz ve mektuplarını 

teklifname ile beraber itaya mecbur olduğu ve yevmi mezkur da 
encümeni vllaycte gelmeleri ilan olunur. 

···••ıt••-················· i .................... _ ......... Eınvali nıet;·r.·k·~···i"iii'~~··oo•••H•OHHOOOOH•H•-····i 

E ••••••••••••••••••••• ·-····-····················································· ............................ : 

• 
erı 

Boiaziçinde Yeninıahnllede Pazarbaşı caddesinde 19 - 19 nu
maralı kahvehane şehri 15 lira ve T eşvikiye mahallesinde Hacı 
Emin sokağında 4num11r..ılı hane şehri 10 lira ve 4-2 numaralı ahır 
ve araba~ık şehri 18 lira ve 14 numaralı hane şehri 38 lira ve 16 
numaralı hnne şehri 52 lira ve Asmahmescit mah~llesinde Meş
rutiyet sokağında 141 numaralı dukkan şehri 20 lira ve Galatada 
Kemankeş mahallesinde Rıht·m caddesinde 35 numaralı mağaza 
şehri 50 lira ve fevkinde birinci ~at~a 3 numaralı iki oda şehri 30 
lira ve ikinci ve üçüı1cii krtlardakı bırer oda şebrj on be:ıer lira ve 
8uğaziçindc Arnavutkörunde Birinci cadde.?~. 36. numaralı kayık
hane maa od:ı .... h!"İ 5 lıra, Kasımpaşada Buyuk Pıyalcde Zincirli
kuyu caddesinde 23!3-246 numaralı m~a oda dükan şehr1 10 lira 
ve Kasımpaşada H ... cı Ahmet mahallesınde.. De:eboyu sakağında 
341-136 :mmaralı Pü ... küllü han arsası şehrı 5 lıra ve F eriköyün
de eşiş sokağında 4-33 numaralı dükan Ş( hri 5 lira ve Kanıer-
hatun mahal esinde Kalyoncu kulluğu cad?,~sinde 81 n.~marah dü
kkiin şehri 25 l.r..ı bedeller ile bir sene ınuadet ve muşahere su
retıle icara raptedihnt-k üzre 23-11-929 tarihine miisadif Cumar-
lt si gür1ü saat 14 te miizayedcleri ınuka~rerdir. TaliJ?.l~rin teminat 
ınakbuzlarila Emvali mcLrukc icar kcmısyor.una murc!caat eyle-

ı . 
ıne.erı. 

e• • 
ene· menı 
daimisinden: 

Altın ova nahiyesi merkezinde mevcut temeller üzerine ~üced
deden inşa edileeek mektebin keşifnamesi muhtt>viyatı 8243 lıra 4~ 
kuruş an ibaret olup bunun keşim 1mesi, şartnamesi ve planı ~ı~cı
bince ikmali inşası kapalı zarf usulile 8 kanunev\ el 929 terıhıne 
tntisadif pnaı gijnü saat on beşte yiı mi gün müddetle münakasaya 
va~edi\mi-zti... ı":ılip olaukmn mes'ul b;r mimar v~ya mühendis irac 

edecekine d'.lir tcahhiit:lnm~sinı dipozito makb T. ve mektuplarını 
teklifname ile beraber itny.l mecbur olduğu '.:! yevmi mezkurda 

1 .•• ~ 

1 Türk An • 

TRAMVAY ŞİRKETİ 
İSTANBUL TRA.IVAY ŞİRKETi EVKAT TARb,ESl 

1929 aenesi Tqrlniaaninin 2S inci gfinünden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

Hu tut Hara ket fasıla No -

-Ul 

9 Harbiye - . , ~arhi~eden - Sirkeciye 
Slrkecı Sırkecıden - Harbiyeye 

lO ş· 11 _ ·r- 1 1 !;)işliden - Tünele 
iŞ une r·· ld ş· ı· une en - ış ıye 

11 Kurtuluş - ı Kurtuluştan - Tiinele 
, ___ T_ün_e_l fUnelden - Kurtulu§& 

12 Harbiye - Harbiye.den - Fatihe 
___ F_a_ti_h-t Fatihten - Harbiyeye 

aı 
le 
GJ 
J:> 14 Maçka - _ ' Maçkadan - Tünele 
G> Tunel Tünelden - Maçkaya 

U> IS Taluim - 1 Taksimden - Sirkeciye 
:: Sirkeci Sirkeciden • Taksime 
~ 
bi) l6 Maçka- 1 Maçkadan - Beyazıda 

Beyazıt_ Bayazıttan - Mnçkaya 

lB Taksim - 1 Taksimden. Fatihe 
Fatih Fatihten - Taksime -----

19 Kurtuluş- Kurtuluştan- Beyazıda 
Ba aut Bayazittan - Kurtulu§n 

-Vl 
QJ 
~ 22 Bebek· 
Q) Eminönü 

Beşiktaştan - Bebeğe 
Beiiktaşla" - Eminönüne 
Bebek ten - EminonUne 
EminönUnden - Bebeğe 
Bebekten - Karaköye 
Karakoyden - Bebeğe 
Bebekten - Beeiktıı§a 

.o • e . 
~ 23 Ortaköy - 1 Ortakoyden - Aksaraya 
fG Aksaray Akaaraydan - Ortaköye 
ot' 

ai 34 Betlktaf - 1 Beşiktftftan - Fatihe 
___ F_a_tl_h FRtihten - Beşikta~a 

Aksaraydan - Topl.:apıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 

32 Topka~ı - • 
Sirkecı 

Sirkeciden - Topkapıya 
,_ Topkapıdnn - Beyazıta 
Vl Beyai:ıttan - Topkapıya 
~ Toplcapıdan - Ak&araya 

1 Ak saraydan - Y edikulcye 
~ Yedikuledan - SirkeCıye 
t; 33 Yedikule - Sirkeciden - Yodikuleye 

___ s_ır_k_e_ci,.. Yedikuleden - Bayazıta 

~ Ba) azıttan - Y edikuleyc 
ı. Yedikuledcn - Sirkeciye 

'° il) Aksaraydan-Edirnckapıya 

7,14 

3, 6 
9 

30 

5,17 

30 

S, 8 
10 

7,09 
14 

15 
30 

6 
13 

8 
16 
!O 

10 
17-20 

, 9,15 

20 

6- 9 

20 
60 

6-10 
20 
60 

~ E<lirnekapıdaA-Sirkeciye 7,11 
<l 

37 
Edirnekapı - Sirkeciden-Edirnekapıya 15,21 
__ S_i_rk_e_c_l

1 
Edirnekapıdan - Fatihe 50 

KAP 

Fatihten - Edirnckapıya 
Edirnekapıdan -Akaaraya 

makiııesi 
m ırı 

D n n s 
. şah eseri 

Hususile .FRANSIZ htıkfınıetinin dahi takdir \l 

H , e in v S 

Birinci 

7,00 
7,31 

6,36 
7,02 

21,10 
21,30 

6,09 
6,21 

21,40 
22,00 

7,10 
7,35 

7,00 
6,53 

7,46 
8,32 

7,00 
7,50 

6,01 
6,22 
6,30 
6,41 

22,20 
23,04 

6,09 
6,53 

7,00 
7,46 

6,12 
6,33 
7,09 

24 
24,30 

6,10 
6,33 
7,13 

24,00 
24,30 

6,01 
6,31 
7,04 

23,40 
24,05 

H ~ • b t" t· hl t } ve t k:.ıtle er Cl e l aa lU O UDUr dahi verilir. 

Son 

Falih dairesinden : Şehrt;
mininde Taşmektep - Pcışa 
bakkalı tarikı kaldırımlarının 
kapalı zarf suretile tamiri mu-

- erimrm C · ıl· rır 1 ın, 

Fıkriyı• il ıııı, ı rı itaat f'lme-
<' ı ıderı otı e buıd r ri gihi J!f':r

d ı 1erirıdı:' rı lıır 1 nt; d('f lnr hanrmr ıl:ı· 

Hl C"llımseck er rin.r itaat drr td le· 
rinclcn dolayı hu tn.ıihtrıı itibar n he 
nıııı bu ie rudc v c Lu pi ı < v ·l nrım 
u madığını il8n ı cli)oruın \<" l ıı ı. ril lt'ıı 
iııL.ırı n her ık İ• i•ıidf' C\ l:ıtl 1 '\il n·d· 

edı)orum. 
Aynz a(!a kovıinrle avr.ı Şııban afa 

karrer bulunduğundan. talip 
olanların Kfinunuevvelin 7 nci 
Cumartesi günü saat 14 te 

, teklif mektuplarrnı hamilen 
daire encümenine müracaat-

1 lan ilan olunur. 

Türk ocağ1ndan: 
1930 sen r.··1e ait Tüık ocağı 

tardınaan pek nefis bir Ş f"kil<lc 
ihz r edilen ve yetmiş beş ~ unış'l 
. atıl .. cak olan ta 1 v; ııleri " hır 

da'lıi ·inde s, tına~ iste}• nl ı in 
şerniti öğreııı 1ek iizere Ocak 
müdüriyetine murncaatları ... 

Ele t 
Mühim bir 

Türk anonim elektrik şirketi, ınü~tahdemininin 1929 senesine 
mahsus .. Müstatil" şekilde ve .. açık kır,, renkteki hüviyet vara
kalarının 1-kanunusani-1930 tarihinden itibaren iptal olunduğunu 
ve bunların 1930 senesine mahıus "Krem,, renkli ve "Beyzi,, şe
kilde küviyet varakalarile teptil edildiğini mübterem müşterile
rine ihbar eder. 

Mezkur hüviyet varakaları, baş tarafta Şirketin unvanı ohm 
•Türk Anonim Elektrik Şirketi., ibaresini ve bir köşeden diğer 
lcöıeye mailen 1930 rakamlarını muhtevidir. 

Bu tarife mutabık olmıyan hüviyet varakaları sahte addedile
rek hamili derhal poli e bildirilmelidir. 

Müşterilerinin işbu ilan mantukuna riayet etmemelerinden do
layı zuhura gelecek netayicten Şirket hiçbir mes'uliyet kabul 
edemiyeceğini şin:ıdiden ilan eder. Müdiriyet 

Pazarlıkla 
gömlek imali 

Pendikte balcterlyolojihanei baytari müdüriyetinden : 
Müessesemiz fen memurları için 12 adet bilüz gömleği ile 

hademe için 42 kat tulum gömlelc pazarlıkla yapbrılacaktır. Talip
lerin nümune ve ıartnamesini görmek üzere her gün, pazarlığa 
iştirak için de 20-11-929 Çarşamba günü saat 14 te de~erdarlık 
binasında müessesatı ziraiye mubayaat kumisyonuna gelmeler. 

Pazarlıkla Q6mlek 
ima.Ii 

Pendikte Serom darül'istihum müdüriyetinden : 
Müeı.sesemiz fen memurlarına 6 adet bilüz gömlek ile hademe 

için 56 kat tulum gömlek pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi görmek için her gün, pazarlığa iştirak içinde 
20-11-929Çarşamba günü saatl4te Defterdarlık bina ında müessesatı 
ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Istanbul ithalat 
gümrüğünden: 

Kilo . f\'.arka 
1 Kap 15 Çekirdek kahve 
1 Paket 10 Yuz boya 
1 Sandık 53 Eczayı tıbbiye 
1 paket 47 Seten 
1 " 4 Papuklu ipekli mensucat 

. 
KOC 

3 Sandık 296 Talk M 
1 Çuval 52 Tutkal 
2 Sandık 240 Ticaret defteri 
2 ,, 116 Adi cam 

40 ,, 1585 Terzi sabunu 
. 

BNP 
1 O F uçu 1 •1-25 Kara o!in 

8 Kap 72 Asılbent ile mürekkep bohor 
2 Adet Müstamel kürk 
1 

11 
Yün meşlah müstamel 

1 ,, İpek entari 11 • 

1 " Tilki derisi " 
1 " Oyuncak ayı 
1 Cuval uhtt:lif mensucnt 
] Kangal Demir .şerit 
5 Bağ Kağıttan kanaviçe 
1 Çuval N&ftalin 
1 Sandık Sirke 
1 ,, Tesviye ruhu derece 
1 ,, Renkli kağıt 

28 paket tiransit ithali memnu ecza 
" Boş mukavva kutu zuhiir edecek mikta 

üzerinden 
Balada muharrer 26 knlem q.ya 18- 11- 929 tarihinden itibarc• 

İstanbul hhalal gümrü~ü satış ambarında bilmiızayede satı!ac ığı 
ilan olunur. 

._ tanhul 1\'taa.ıri a 
Avrupada Hükf.met hesabına Ticari ilimler tah•üli için yapılan 

müsabakada isimle. i aşağıda yazılı olan tali~ler nıu"_af1nk . ol~~~ş
tur. Bir an evvel muamelelerinin ikmali içın Mnarıf Fmınlıgıne 
müracaatları • 

Tiearet ı t tP'•; ı ezunların,Ian kazananlar 
Hayrettiıı· z\ 1 i I.ı ... yrı, N hat, Adnan, Arif, Orhan. Saiti, 

Mebruke, ınuaz z, Ahmet ı~ eına1, Cnvide Hanım \e Efendiler. 

Li~<' nu·zun hr ndan kazananlar 
Esat, ()-ı · r. · · P ~1 ;, Nurctti'l Efendiler. 

, 
t . 
f 



orveçyanın 

başmhsulü BALIKVAG 
Gayet taze olarak gelrnl•tlr. 100 kuru•• klloluk ••••••rde Ha•an Ecza depo•u toptancılara büyük tenzilat 

Askeri mDna
ltasa il•nları: 

[····ı,;~~:ı:i;ci:··ii~·}t::·~;ı:~i:;i·::~:~~.;~······ı 
komisyonundan : j 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K ıtaat ihtiyacı için 312000 kilo arka kapalı zıtrf ueuliyle mubayaa edilecektir 
ihale'i 7 · 22 · 929 cumartesi günu !aat onbefte icra edilecektir. Talipleri.ıı 

prtname ini komiı numuıdan almaları ve şartnamede yazılı olaıı tekildeki temi
natlarıle komisyonu uzda hazır bulunmalaıı ilan olunur. 

K ıtaat i~tiyacı için 571320 kilo arpa kapalı mrf usulile mubayaa edilecektir • 
l.hale ı 4-12-929 çarşamba günü saat onbqte icra edilecektir. Taliplerin p.rtna -

meeini komie}oaumuzda gormeleri ve şartnamede yar.ılı olan tekildeki teminatlarile 
komia)ouuaıuzda hazır bulunmaları ilin olunur 

Mık tarı 

k p~ö~urü ;~ ton 

• +. 
Sureti mubaya 

Kapalı 7.llrf 

k • 5500 •• ) 
ple • ) Pazarlıkla 

ok • 41 • ) 

ihJ}_e ~ ve eaati 
a.ız.m çarf&nlta ıs 

14-11-929 çarpaba 14 

BaJida yazılı ve 250 ter ton olarak. ayrı ayrı kapalı zarf urnlile mub.yaa edi
lecek maden komürleri için talip zevatın yevmi ıb&lede eıı evvel prtnameyi gor· 
ıııaeleri ve yevmi ihalede İftirak edeceklerin teminat ve teklifleriai haYi urfları k.o
aiayona ınakb0a mukabili teslimlerı, pazarlıkJa alınacak 50 ter tonluklan İta)& talip 
olanların da temiaatlarile vakti muayyeocle komiıyonda hazır bulunmaları. 

Çeki ••• 
422 19-11-929 •lı saat 15 

1412 l~ 11~ • • 14-
1200 20-11~ çarfalbhali 
300 20-11-929 14 

1200 21·11-929 per§CDbe 15 
.w> 21·11-929 14 

1320 23-11-92-9 cumıutesil5 
1266 24-11-929 pv.ar 15 
300 25-11-929 ııa artesı 14 • 

Kıtaat ıhtiyacı ı i ı ber eçhı hali odunlar hi.ı.alarında göeterilen tarihlerde illaı. 
1eri icra edıle ktir. Talip rw prtna ı ıni görnı k ve İ§lırak etmek. ıure teminat
'sıle kom yonumuzJa 1 r bulunm ları ı ln olunur. 

• ·:· + 
1 Ta k a bı nın sakaf 'e h 1 ıuın tamıri. 
2 - Bat bü ukte kolordu cephao lı ının tamırı 
3 Yı.Wı t p ı ba ar a nıo ika et etti! paviyonların dahili elektirik 

teeıeah yap 1 

21 • 11 929 t h od perf mbe g nu saat H te pazarlık sur tıle taliplenae 
J~P r laca t r. talıp o anla n t rıhı meık a kadar her gun konw•yona gelerek 
ltttili ame ı tet ık ' y 'ı m ~ e t mu atlarıle pazarlığa beray iştirak ko
miey onda ka.nr bulunmaları 

C ıh•ti uluıe ye ı ıo evsa ı matlubeyi haız binek \e mekkari hayvan tı mubayaa 
.1 edi telinden 2 12 929 tarıhine k.adar hergüa koırıısyona gel rek malt\mat 

simaları v ya hayva lanle bırlılı.te gelerek puarlılı.larını yapmala ı. 

~··················· ···· ····························· 
~~~~~~~:.~~~~r~:ı:ı.~~~~-~?.~i:::~~~:~~~ .. J z arar ve zıyan ve farkı fiatı ifay~ teahbut etmeyen nıuteahhıdi nam ve h~adıına 

olarak Çengelköy orta melı.t bi ıçıa 7500 kilo Mangal k.umurü paıarlık auretile 
.atıa llanacaktı~. Pazarlığı 20-~l-9'l9 çaıpoba gtınü uat 14,30 da Harbiye mekte. 
:M.deld •hıilli mahaueıinda ıcra kılmaCaktır. Talpleria prtnameei içıo aıaaballi 
..-urdaki Kq11111yonumuza müracaatları ve ittink iGiad• mahallinde ı.. 
lar kJuqmıltn illa olunur. ....... ••• 1 ... l.S yqında Doru erkek tay . 

• • 19 .. 14 )'tlflllda kadana beJllr • 
· 8avari mek.tebindeki bir adet Tay ile Harbiye mektebi SUYari bölüğünden 
ldsmete elftritlı olmayan 2 adet At Fatih Atph&l"lnda 20-11 929 ~ba gunü Mat 

9 '8a 12 ye kadar meııat suretile aatdacaktır. Taliplenn vaktı U:::'1neot'SUlde mfll&t 
ma1Mılliade hw bir muarifi alana ait olmak prtile hasır bulWI ilin olunur. 

A akeri mektepler içia 1500 kilo Amasya buıyası aleni münakua auretiJe ...,. 
aluıacıaktır. n..&e.i 25-ll-2 puarteai günü uat 14 te Harbiye mektebindeki .. 

Pili mab .... ~ i;cırt kıbaU1ktır. TalipleriD f111Dame ve aOmuneai için K~ 
müracutlm ve ifllrat içia .. mAvb• nwhelliade lauar bulwıulmUı illa ota.ur. 

••• 

Türkiye İş Bankasından: 
1- itibarı Milli Bankası senetlerinin Tür

kiye iş Bankası senetlerile tebdil ettire; 

2- Hamiline ait his~e senetlerimizi mühayaa 
eden, hissedarımızın senetlerini almak 
üzere yetlerindeki makbuzlarla şubemi
ze müracaatları rica olunur. 

Asri mohilye 
Matazamızde her keseye uygu• yatak, salon, yemek ve 

yazıhane takımlarile karyolalanmız rekabet kabul etmez de
recede elavendir. Bir ziyaret iddiamızı iıpata kafidir. fıtaabul
da Fincaacılar yokutuada No. 27. T elefon : latan bul 3407 • 

• 

AHMET FEVZi 

... ............•... , ................................... . 
Bakar köyode barut fabrikalarında imalata harbiye + Istaabul aatınalma komlıyonundan + 

1350 Kılo Pırua 1200 Kilo Semilotu 
900 • Lahana UOO • Tue Bakla 

3000 • J,apanak *>O • Sak.11 kabsAı 
7200 • Paıatee 150 • Maydan0z 
3000 • Koru Sobaıı 16' • Den otu 

Sa'atlar mektebiniD ibtiyaeı olan lıallda cİDI ve mıktan yuıh on blem .._ 
---Y•Ja konıılmııfiıar. İllaleei 14 • 12 • 929 mmarteai gunu sut l ' de icn 
llJIUMC»ktır. itaya talip ~ıa temiaatlariyle beraber yevaa auıakGıda bmi.yoaa 
anıuaatlan. • •• 16.5 Kılo Lalwıa 110 Kilo Semizotu 

165 • llflPtk 375 • Patates 
110 • Pırasa 600 • Solan 

Muhafız bölüğünün ihtiyacı olan ballda clll8 ve miktan ywlı alta kalem eeh..e 
llbaka1aya konulmuotur, İhalesi 14 • 12 · 929 cumartesi günü saat 13 de icn kı

ı.acaktır itaya talip olanlann temioatlariyle beraber mezkar günde komiayona 
aaracaatlar . 

)fi-lRSATfAN ıSTiFADE 
Hem 8 ay tak
sitle hem % 10 

tenzilatla 
KURK MANTOLAR 

Hanımefendiler kıt 
soğukları batlema-
dao soofırsatı eli· 
oizdeo kaçırmayı
n z. llerde taksitle 
kurk maotolan 
satılmayacatındao 
Mahmut Paşada 
Kurkçu Han: 

C. BEYKO 
1 el. İsl 1685 

İ ltanbul Aaliye ~ ahkemeaı ikıncı hu-
kuk daireıınden: Beyoğlwıda Parmak 

kapuda 29 numarada mukim Mari, Sa
tenik hanımlarla Hraut Et vekili avu
kat Mehmet Behram beyin Beyoğlunda 
Sarılutfi maballesınde Minare ıokağında 
5 numaralı hanede mukim l'arus, Pa· 

ruayadi Fi. ale1hin• ikame eylecliği fekki 
hacia davuındu dolayı muta arzuhal 
sureti, müdJeialeyhi.ıı ikametgahı terked .. 
rek Mmtİ 1119Ghule gitmeai.ııe binaea u
sulün l•l inci madd.U.e tevfikan ilüıea 

teblit edildiii halde milddetiDin muru· 
ru.odan IOIU'a dahi cenp venııemeıöyle 

401 ci maddeai mucibiuce baklunda p· 
yap k.aran ittibaa. " yevaı tahkik 19 • 
Khımııenel • 19'l9 peqembe gtafi aut 
11 iMaçap taJia kıhn••ı oldupaclaa 
mumaileyhia yevmi meakllrda bil uale 
ve ya bilvelı.ile upatı vücut etmeai illa 
olunur. 

===~~. 

Seyrl~e;~.: 
Merkez Acentuı; Galata Köprü 

oıada Beyotfu 2362 

Şube Acanwı: Mes'adet buı 

Iatanbul 2740 

58 adet alta metre bıl 30 
eb'adında mqe kütük p~ 
bk suretile hemen teslim e 
mek şartile mübayaa edile 
tir. Vermek iateyenlerin 
11-929 Perıembe günü 
16 ya kadar teklifname! 
levazım müdürlütftne g&ı~ 
mel eri. 

yelkenci vapurl 

Karaden iz lüb ve ıBr'at poı 

VATAN 
VAPURU 

20 
Teşrinisani çarşam 

GOnil akşamı Sirkeci n 

mından hareketle doğru z( 
a-u)dak , lnebolu, Samı 
Ordu, Gireson, Trabzon ıürn 
ve rizeye fidecektir. 

Tafaillt için sirkecide 1 
kenci Hanında kain acentj 

na müracatla.Tel. Istanbul I I 

Uyuzıuıar 

GALiN SAİ 
Uyana ve deuttaki 

Dmlllll 11.U~ria yeg• 
~idir. E-.ehanete;J 
arayınız. Depom: 

V e n Postahan 
N.t e Pehlvan z ad 

SAIT 

Deniz hastanes 
Dit tabibi 

Bedri Bak 
Kadıkay - Albyolatza 

B eyoğlu Betıncı sulh hukuk laf 
liğındeu : Dır borçtan dolayı 

cuı ve aatılmuı mukarrer k.ınm 
den ayah bır adet ıiltlü inek 20-1 
çaııamba günü ... t oa bırde 
)'ÜDde Modada kasap Pttronuo 
raunda bilwuııayeı.le tılacağıodan 
lenn mezkar gun ve saatte mu 
yennJe ha&ır hnlunduruJacak mem 
muracaatları ilin olunur. 

} ıt~obul ıkıncı ıcra memurluğu 
Bır borcun temıoı iatifuı içia 

muı mulll'rer olan 3 • 329 ve 3 • 
numaralı menedea ve benz 
kamyonetler 2' · 11 · 929 tarill 
par.ar günü Mat dokuadao on bire 
dac Betiktafta çinpo aarayuıda H 
ef. gar&Jında bılmilayede aatılacataı 
talipleriıa mıhallınde ham ~ 
memuruaa muncaatlan illn olua111: 

J ltaDbal 8 ici icra clair..mden : 
deynin temini amnında mabcua 

markala açık taklİmetıC*I mevcut 
filik bir adcı otomobil Tepiaia 
25 ci p&7&11ea günü aut 10 da t 
meyclaıaıada bilmüzayede fürubt 
celi ilin olunur. 

B eyailu aulh icrasından : Bir d 
mahkı\m bihin eda edilmemeai, 

dolaya mahkemece fürulııta mulLa 
bu1wıaa yemek odu& takımları ile a 
telif eb'ldd uecc.ıe. l:alı ve 1aare 

beytiyeye talipolanlarm ymmalba~ 
ikinci Tefrieın 21 peqemlle p.a 
14te Beyotlunda Tepebatuuia 
cadde.iade Saal rade Uıırat be 
DalDal"alı aputmaaııaa aauncaat et 
ri illD olunur. 

J ltalıbul 5 Dcıİ İcra lllflllluriatua 
Berlie mark.alı bir adet kapalı 

mobil İfbu ayıa (20) nCİ çaqamba 
nü Mat onda on ikiye kadar Ta 
DMyd~ otomobillena bulun 
mabalcle 111ılacq11ıdaa tılip 
-htltiade memurua mmacutları 
obuıl.U'. 


